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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 
Standard 1.1. Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor/ 
copiilor 
Domeniu: Management 
Indicator 1.1.1. Prezența documentației tehnice, sanitaro-igienice și medicale și monitorizarea 
permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 
Dovezi   Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice,  din  

19.01.2022;   Macovei Angela 
 Planul de acțiuni privind respectarea cerințelor sanitare pe timp 

de pandemie  de Covid -19  pentru anul de studii 2021-2022, 
coorgonat cu  DSP,   aprobat la CA, procesul-verbal nr. 01 din 
26.08.2021.  

 Fișele de post ale angajaților. 
 Planul anual de activitate a instituției, anul de studii 2021-2022, 

activități planificate în capitolul ,,Asigurarea protecției  vieții și 
sănătății elevilor”. 
(Procesul-verbal nr. 01 din 26.08.2021, al ședinței CP referitor la 
aprobarea Planului de activitate.) 

 Autorizația  sanitar-veterinară  pentru funcționare,   
                   emisă  de  Agenția  Națională  pentru  Siguranța Alimentelor; 

 Autorizația sanitară pentru  funcționare a instituției pe perioada  
2021-2022, nr.003047 valabilă până 2024. 

 Documentația sanitaro-igienică și medicală obligatorie,conform 
nomenclatorului AM07-1   -  AM07- 13 

 Registrele  medicale  referitoare  la  starea de  sănătate a  elevilor  
și  a salariaților pentru anul școlar 2021-2022; 

 Regulamentul de ordine internă, discutat și aprobat la ședința CP 
din 26.08.2021 ; Procesul –verbal nr. 01 ; 

 Planul de evacuare în caz de urgență în conformitate cu Legea 
nr. 481 din 2004; 

 Note informative cu privire la realizarea obiectivelor din planul 
de dezvoltare instituțională și a planului  de activitate a instituției 
de învățământ.( în baza indicatorilor stabiliți) ; 

 Raportul ANRE privind rezultatele controlului tehnic nr. 
RT/0196 din 18 02.2022 
 

Constatări -Instituția  deține  toată  documentația  tehnică,  sanitaro-igienică  necesară 
pentru activitate.  Cadrele didactice și lucrătorii blocului alimentar dețin fișe 
medicale. Toate actele prezentate sunt valabile și actualizate.  
Instituția  monitorizează  periodic  procesul  de  completare,  actualizare  a 
documentației  obligatorii. 
-Informația  cu  privire  la  normele  sanitaro -igienice  este  prezentată  și 
discutată sistematic la ședințele Consiliului de administrație, de exemplu: 
-Actele  de  constatare  a  gradului  de  pregătire  a  instituției  pentru 
perioada rece a anului pentru fiecare sezon (Contractul de deservire tehnică 
a utilajului de gaze;  
-Actul privind pornirea inițială a cazanelor; 
-Actul  de  control    eficacități   detectorului  de  gaze  și  a  clapei electrice;  
-Ordinul cu privire la numirea persoanei responsabile de exploatarea 
utilajului de gaze naturale. Ord. nr.149 din 20.10.2021 
- Plan de acțiuni  privind  respectarea  condițiilor,  
exigențelor, normelor de igienă școlară și de protecție a elevilor; 
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-Planul de acțiuni  privind  aplicarea  normelor  de Protecția muncii; 
- Planul de acțiuni  privind  intensificarea  măsurilor  
sanitaro-igienice în instituție și comportamentul elevilor pe timp de 
pandemie.  
- Planurile  de evacuare în caz de urgență sunt afișate în holurile instuției. 

Pondere și punctaj 
acordat  

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

 
Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și a securității instituției și a siguranței tuturor elevilor/ copiilor pe 
toată durata programului educativ 
Dovezi   Ordinele de angajare ale paznicilor; 

 Graficul de serviciu al paznicilor. 
 Fișele  de post pentru personalul de pază; 
 Fișele de post ale cadrelor didactice cuprinde rubrica responsabil de 

viața și securitatea elevilor,  
 Graficul de serviciu al cadrelor didactice aprobat de directorul instituție  

din data de 01.09.2021;  
 Familiarizarea elevilor cu regulele de respectare a normelor de securitate 

în cadrul orelor (ed. fizică; ed.tehnologică; fizică; chimie;informatică), 
registrele cu semnătura elevilor.  

  Registrul de evidență a sugestiilor persoanelor care au vizitat instituția; 
   Asigurarea securității instituției și a siguranței tuturor elevilor/ copiilor  

pe  toată  durata  programului  educativ  în  Regulamentul  de  ordine  
internă, examinat la ședința Consiliului de Administrație, proces-verbal 
nr.01  din 26.08.2021   

  Ordinul privind organizarea decadei Circulației rutiere: 
        nr.140 din 01.09.2021; 
   Registrul  de instruire /  avertizare pentru elevi  cu privire la  regulile 

de  
securitate, pentru anul școlar 2021-2022; 

   Proces-verbal nr.01 din 01.09.2021 al ședinței Consiliului profesoral cu  
privire la acțiunile conducerii și corpului didactic în vederea efectuării  
măsurilor  de  protecție  a  elevilor  în  caz  de  cutremur  de  pământ,  
eliminarea substanțelor toxice, incendii, inundații, alunecări de teren,  
situații meteorologice; 
 

Constatări Instituția  asigură  integral  siguranța  tuturor  elevilor  pe  toată  durata  
programului educativ, a incintei și a teritoriului aferent.  Directorul 
instituției a emis ordin de angajare a 3 paznici, pentru care au fost 
elaborate fișe de post, perfectate conform cerințelor și aduse la 
cunoștință contra semnătură. In instituție  se desfășoară  deserviciul   
cadrelor didactice și  personalului  auxiliar  conform  unui  grafic  
aprobat  de  către  directorul  instituției.  Sunt respectate  normele  
sanitaro-igienice  în  situația  epidemiologică  COVID -2019.  În sălile 
de clasă și la intrarea  în instituție, sunt instalate dozatoare cu  soluție  de  
dezinfectare,   asistenta  medicală   și cadrul didactic deserviciu 
urmărește respectarea regulelor de protecție sanitară a elevilor, cadrelor 
didactice și vizitatorilor    la intrare în instituție. Vizitatorii  și  oaspeții  
instituției  semnează  în  Registrul  de  evidență a sugestiilor  
persoanelor  care  vizitează  instituția.   
  Instituția deține  Procesul-verbal de control  în  domeniul  
supravegherii  de  stat  a  măsurilor  contra  incendiilor   emis  de  
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Agenția  de  Securitate  Tehnică  ce  confirmă evaluarea recentă a 
situației și securității antiincendiare din     
gimnaziu. 
Conținutul  PDI  (pentru  perioada  2021-2026),  reflectă  unele  acțiuni  
planificate  ce  reies din  necesitățile de  dezvoltare  a  condițiilor fizice,  
de dotare  cu  materiale  necesare  desfășurării  procesului  educațional,  
de reamenajare a teritoriului școlii.  

 
Pondere și punctaj 
acordat  

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

 
Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil 
Dovezi   Selectarea modelului de organizare a procesului educațional pentru anul 

de studii 2021-2022 în contextual epidemiologic Covid  -19, 
Procesul-verbal nr.01  al ședinței CA din 26.08.2021 

 Registrul de evidență a orelor înlocuite, din data de 01.09.2021; 
   Ordinul  nr.140 din 01.09.2021 cu privire la tarifarea orelor 

pentru anul de studii 2021-2022; 
   Orarul sunetelor aprobat la ședința Consiliului de administrație, 

  procesul-verbal  nr.01 din 26. 08.2021; 
   Orarul lecțiilor/ activităților educaționale, aprobat la ședințele Consiliul  

de administrație: 
  procesul-verbal nr.01 din 26.08. 2021   

  Registrul de evidență a modificărilor în orar  pentru anul școlar  2021-
2022; 

  Ordinul nr.193 din 25.05.2022  cu  privire  la  admiterea  la  examenele  
de  absolvire  a gimnaziului ; 

 Ordinul nr.196 din 05.07.2022  cu  privire  la    absolvirea   
gimnaziului ; 

   Procesul-verbal nr.08 din 05.07.2022 al ședinței Consiliului profesoral  
cu  privire  rezultatele examenelor de absolvire al elevilor din clasa a 
IX-a ; 
Procesul - verbal nr. 07 al ședinței CP din 30.05.2022, cu privire la 
promovarea elevilor  în învățământul primar  și gimnazial; 

  Orarul lecțiilor, cercurilor și secțiilor sportive aprobat de directorul 
instituției din  data de  01.09.2021. 

Constatări Instituția respectă integral cerințele de proiectare orară a activităților 
educaționale, asigură un program echilibrat și flexibil în care sunt 
incluse orele de instruire în corespundere cu Planul-cadru. La elaborarea 
orarului s-a ținut cont de particularitățile de vârstă ale copiilor și parțial 
de gradul de dificultate a orelor de instruire. Orarul sunetelor este 
reglementat, se respectă durata lecțiilor și a recreațiilor. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

 
Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 1.1.4. Asigurarea pentru fiecare elev/ copil a câte un loc în bancă/ la masă etc., 
corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 
Dovezi    Registrul bunurilor materiale ;  

  Mobilier  funcțional,  în conformitate cu normele igienice, în unele săli 
de clasă este reglabil ; 

  Clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar, gimnazial; 
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 Registre de inventariere a mobilierului din fiecare clasă; 
 Numărul de locuri de lucru la mese/bănci corespunzător numărului de 

elevi; 
 Acte de predare-primire a bunurilor material; 
 Spații educaționale specifice activităților (sală de sport, sală de 

festivități, cabinet de informatică, teren sportive, biblioteca școlară). 
 

Constatări Instituția  de  învățământ  dispune  de  spații  educaționale  suficiente,  
adecvate și în corespundere cu numărul de elevi, asigurând fiecărui elev  
câte  un  loc  de  lucru  în  bancă,  corespunzător  particularităților  
psihofiziologice individuale. Suprafața totală a sălilor de clasă 
corespunde normelor sanitaro-igienice raportate la numărul de copii, în 
sălile de clasă iluminarea naturală și artificială este bună. 
 

Pondere și punctaj 
acordat  

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

 
Indicator 1.1.5. Asigurarea cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile etc.), 
în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 
Dovezi    Registrul  de  evidență  a  utilajelor,  dispozitivelor,  ustensilelor  și  

materialelor  de  sprijin  în  cabinetele  de:  chimie,  biologie,  fizică,  
informatică, educație tehnologică și sala de sport ; 

   Registrele regulilor de securitate a  vieții  și  sănătății  în laboratoarele  
de fizică, chimie și informatică; 

  Terenul de sport  renovat și  funcțional,  corespunde normelor și 
cerințelor de securitate; 

 Planul  de  activitate  pentru  anul  școlar  2021 -2022  al  asistentului  
medical, aprobat la ședința CA , procesul-verbal nr. 26.08.2021; 

 Inventar, ustensile,  dezinfectanți,  mănuși  de  unică  
folosință pentru perioada anului școlar 2021-2022. 
Activitatea cabinetului medical conform programului stabilit. 
 

Constatări Instituția este asigurată cu  diverse materiale  de sprijin,   necesare  
conform parametrilor  sanitaro-igienici  și  cerințelor  de  securitate.   
Dotarea  este considerabilă  și  acoperă  necesitățile  curriculare.  La  
procurarea  unor echipamente și materiale  didactice,  se ține cont de 
solicitările  cadrelor didactice. 
Se  întreprind  măsuri  de  înlăturare/  prevenire  a  oricărui  pericol  de  
accidentare în toate spațiile școlare. instituția  planifică  activități  de  
prevenire  a  riscurilor  de  îmbolnăvire  și  
accidentare  profesională.  Se  atestă  procese-verbale  pe  clase,  cu  
semnăturile  fiecărui  elev  privind  respectarea  Regulilor  de  securitate  
a vieții și sănătății elevilor, precum și Registre cu semnăturile elevilor 
privind respectarea  Regulilor  de  securitate  în  cabinetele  de:  fizică,  
chimie, educație tehnologică, informatică.  
Terenul de sport este amenajat în conformitate cu cerințele educaționale. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: 0,75  

 
Indicator 1.1.6. Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care corespund normelor 
sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor/ 
copiilor*(după caz) 
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Dovezi   
 Autorizația sanitară pentru  funcționare a instituției pe perioada  

2021-2022, nr.003047 valabilă până 2024 ; 
   Planul  lunar  al  lucrătorului  medical,  aprobat  de  director  din  data  

de 26.08.2021; 
  Planul de lucru pentru deservirea medicală a elevilor se desfășoară  

anual în luna septembrie;  
 Meniuri-model pentru 10 zile aprobate de către DSP Cahul ; 
  Documentația blocului alimentar; 
  Registrul de triaj; 
  Registrul de rebutare a bucatelor; 
  Registrul sanitar; 
  Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a infecțiilor 

intestinale; 
 Lista produselor alimentare promovate, limitate și interzise; 
 Lista de acumulare a produselor alimentare; 
  Incăperi de prelucrare a materiei prime; 
  Depozit; 
  Lista produselor interzise; 
  Fișele tehnologice; 
 Asigurarea  cu apă  caldă  curgătoare,  lavoare,  sistem de  canalizare 

autonom;  
  

Constatări Instituția dispune de spații dotate, necesare pentru prepararea și servirea  
hranei  care  corespund  normelor  sanitare  în  vigoare  privind  
siguranța,  accesibilitatea și confortul elevilor.  
Cantina școlară este  dotată  cu  mobilier  necesar,  utilaj  frigorific,  
veselă   conform criteriilor de siguranță.  Capacitatea salii pentru 
servirea hranei este de 70 locuri.  
Blocul  alimentar  este  separat  pe  zone  aparte  pentru  prelucrarea  
produselor  alimentare.  Documentația  blocului  alimentar  este  în  
corespundere  cu  prevederile  legale.  Instituția  deține  certificate  de  
valabilitate a produselor achiziționate, contracte de prestare a materiei  
prime  pentru  prepararea  bucatelor  în  conformitate  cu  Regulile  și  
normativele  sanitaro-epidemiologice  de  stat  „Igiena  instituțiilor  de  
învățământ primar, gimnazial ”, aprobate prin Hotărârea medicului  
șef sanitar de stat nr.21 din 29.12. 2005.  
Instituția  întreține  adecvat  spațiile de păstrare și prelucrare a materiilor  
prime, a produselor alimentare.  
 

Pondere și punctaj 
acordat  

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

 
Indicator 1.1.7. Prezența spațiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate, 
funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 
Dovezi   1  WC-uri  din baza proiectului Eco CR, separate pentru băieți și fete   în  

incinta instituției cu 6 cabine. 
  WC în curtea școlii; 
   Lavoare, uscătoare electrice, boler electric pentru apă caldă; 
   Vestiare separate pentru băieți și fete. 

Constatări Instituția  de  învățământ  dispune  de WC -uri  ecologic  separate  
pentru băieți  și  fete  în  interiorul  instituției, pentru elevii claselor 
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primare,  instalate  în  baza  unui  proiect a CR Cahul   implementat în 
anul 2021.  În  fiecare  bloc sanitar pe ușa din interior, sunt plasate 
regulile  de respectarea igienei și instrucțiuni de utilizare corectă a WC  
Blocul sanitar  din interior este dotat cu apă caldă, săpun,  și sunt 
igienizate cu regularitate.  Pe  ușă  este plasat orarul  igienizării  
spațiului, cu indicarea orei.  

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
0,75 

 
Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă 
Dovezi     Stingătoare și panou antiincediu situat în curtea școlii, dotat cu ladă de 

nisip, lopată, căldare, cangă, topor; 
 Instrucțiuni, informare în cazuri excepționale ; 
  Nota informativă  cu  privire  la  respectarea  regulilor  de  apărare  

împotriva incendiilor; 
  Scheme de evacuare a elevilor  și  a personalului în cazuri de situații  

excepționale aprobate de directorul instituției; 
  Dosarul cu privire la Protecția civilă. 

Constatări Gimnaziul  dispune  de   un  număr  suficient  de  mijloace  
antiincendiare funcționale  și  de  3  ieșiri  de  rezervă  accesibile.  
Holurile  instituției  sunt marcate cu semne-indicatoare  a direcției  de 
evacuare, pentru cazurile  de situații excepționale. 
Anual  se  actualizează  și  se  duce  evidența  funcționalității  
mijloacelor antiincendiare. Planul de  evacuare a elevilor și  al 
personalului didactic și auxiliar  în cazuri de  situații  excepționale  este  
amplasată  pe  hol  și  are  indicat  numărul serviciului  de  urgență  112  
(pompierii,  poliția,  salvarea).  Instituția  nu dispune  de  sistem  
automat  de  semnalizare  antiincendiară  conform  NCM03.03.2003. 

 
Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
0,75 

 
Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație rutieră, a 
tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor. 
Dovezi     Proiect de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2026 aprobat la  

ședința  Consiliului    profesoral,  procesul-verbal  nr.04  din  
21.01.2022; 

  Proiect  managerial  instituțional  pentru  anul  de  studii  2021-2022,  
prezentat  la  ședința  Consiliului  profesoral,  procesul-verbal  nr.02  din  
26.08.2022;  aprobat la ședința CA, procesul-verbal nr.01 din 
26.08.2021; 

   Respectarea  Reperelor  metodologice  cu  privire  la  activitatea  
managerilor școlari,  în scopul formării comportamentului responsabil  
la traficul rutier și în caz de situații excepționale; 

   Planul de activitate al Consiliului elevilor, aprobat din 16.09.2021; 
   Nota informativă Cu privire la pregătirea și desfășurarea aplicației de 

protecție civilă -Ziua Protecției Civile. 
   Nota informativă cu  privire la   pregătirea  și  desfășurarea  

instruirii  elevilor privind formarea comportamentului responsabil în caz  
de situații excepționale; 

 Listele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securității în 
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instituție; 
 Planul anual de activitate al directorului adjunct educație, anul de studii 

2021-2022 discutat și aprobat la ședința CP, procesul-verbal nr 02-1 din 
26.08.2021; 

 Nota informative cu privire la respectarea regulilor de circulație; 
  Izolator pentru elevi/ angajați în situația de pandemie. 

Constatări Instituția  organizează  și  desfășoară  sistematic  activități  de  învățare  
și respectare  a  regulilor  de  circulație  rutieră,  a  tehnicii  securității  și  
de acordare a primului ajutor  cu implicarea partenerilor locali:  
Inspectoratul de  poliție,  APL,  specialiștii  medicali  din  localitate.  
Cadrele  didactice desfășoară  anual  cu  elevii  diverse  activități  ce  
vizează  învățarea  și respectarea regulilor de circulație rutieră, a tehnicii 
securității în mediul școlar și cotidian, de prevenire și de comportament 
în cazul situațiilor de risc și de acordare a ajutorului medical în diferite 
situații. Informațiile sunt sistematizate în mapa diriginților. 
În PDI se atestă planificate activități de învățare și respectare a regulilor  
de circulație rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de 
risc și de  acordare a primului ajutor  La nivel de instituție,  sunt emise 
ordine și note informative cu privire  la  desfășurarea  activităților  cu  
numirea  responsabililor,  fiecare ordin este adus la cunoștință contra 
semnătură.  Planul de activitate al Consiliului Elevilor  conține  activități 
planificate cu genericul „Securitatea rutieră” realizate în luna 
septembrie. 
Pe parcursul anului de studii 2021-2022 instituția a elaborat: 
  Dosarul instituțional  privind Protecția Civilă, în care se regăsesc toate 
ordinele, analiza situațiilor de risc, acte cu rezultatele inspectării; 
  Dosarul instituțional privind securitatea antiincendiară; 
  Dosarul cu diverse materiale ale Companiei „Spune Nu violenței”. 

Pondere și punctaj 
acordat  

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

Total standard 8,75 
 
 
 
 
Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității 
fizice și psihice a fiecărui elev/ copil 
Domeniu: Management 
Indicator 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice și operaționale, a acțiunilor de colaborare cu 
familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției elevului/ 
copilului și de informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în cazurile ANET 
Dovezi    Proiect  managerial  instituțional  pentru  anul  de  studii  2021-2022,  

prezentat  la  ședința  Consiliului  profesoral,  procesul-verbal  nr.02  din  
26.08.2022;  aprobat la ședința CA, procesul-verbal nr.01 din 
26.08.2021; 

   Proiect de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2026 aprobat la  
ședința  Consiliului    profesoral,  procesul-verbal  nr.04  din  
21.01.2022;  

   Rezultatele colaborării cu familia, sunt reflectate parțial pe paginele de 
grup a claselor,  Viber. 

  Acorduri de colaborare cu: 
  APL Andrușul de sus - acord de colaborare  
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  A.O ,,Arborele vieții” asociația obștească a pedagogilor și părinților. 
 Planul de activitate al Comisiei metodice Dezvoltare personală și 

consiliere, aprobat la ședințe CP, procesul-verbal nr.02  din 26.08.2021 ; 
  Procesul-verbal nr.07 din 30.03.2021 al ședinței CA  

cu  privire  la  acțiunile  conducerii  și  corpului  didactic  în  vederea  
efectuării  măsurilor  de  protecție  a  elevilor  în  caz  de  cutremur  de  
pământ  și  alte  situații  excepționale:  intoxicării  cu  substanțe  toxice, 
comportamentul în cazul  incendiilor,  inundațiilor, alunecărilor de teren  
și situațiilor meteorologice; 

   Planul  de  acțiuni  privind  reducerea  violenței  în  mediul  școlar,  
2021-2022; 

 Statutul instituției; 
 Registrul responsabilului de intervenție în cazurile ANET. 

Constatări Instituția  planifică  sistematic  activități  de  colaborare  cu  partenerii  
săi tradiționali:  familia,  cu  autoritatea  publică  locală,  și  cu  alte  
instituții  cu atribuții  legale  în  sensul  protecției  elevului/  copilului.   
Instituția  are încheiate  mai  multe  contracte  și  acorduri  de  
parteneriat  în  sensul protecției elevului/ copilului cu următoarele 
instituții/ agenții: Poliția, APL Andrușul de Sus, Centrul de resurse 
pentru Tineri,,Andys” 
În  Statutul instituției  sunt stipulate drepturile  și   responsabilitățile 
părților privind asigurarea securității  și integrității fizice  și psihologice 
a copiilor.  
Anual,  în  cadrul  instituției  sunt  realizate/  desfășurate  de  către  
diriginți mese rotunde, dezbateri, ședințe etc. 
 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
0,75 

 
Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 1.2.2. Utilizarea eficientă a resurselor interne (personal format) și comunitare (servicii de 
sprijin familial, asistență parentală etc.) pentru asigurarea protecției fizice și psihice a copilului 
Dovezi    Proiect  managerial  instituțional  pentru  anul  de  studii  2021-2022,  

aprobat  la  ședința  Consiliului  profesoral,  procesul-verbal  nr.02  din  
26.08.2021; 
 Planul de formare continuă și perfecționare pentru anul de studii 

2021-2022 ; 
 Registrul de evidență a sesizărilor cazurilor de abuz ; 
   Registrulde evidență a copiilor din grupul de risc; 
   Ordinul  nr.140 din  01.09.2021  cu  privire  la  constituirea  Comisiei  

de evaluare și asigurare a calității educației; 
   Ordinul  nr.140  din  01.09.2021  cu  privire  la  crearea  Comisiei  

pentru prevenirea și combaterea abandonului și absenteismului școlar; 
   Procesul-verbal nr.05 din 14.01.2022 al ședinței CA cu privire la 

atribuțiile și funcțiile CA; 
  Procesele-verbale ale ședințelor cu părinții ; 
   Ordinul  nr.140  din  01.09.2021  cu  privire  la  constituirea  Comisiei  

de triere a bucatelor ; 
  Certificate de participare ale cadrelor didactice la cursuri de formare 

continuă. 
Constatări Instituția  asigură  protecția  fizică  și  psihică  a  copilului  pe  parcursul  

desfășurării  procesului  educațional.  Dispune  în  totalitate  de  personal  
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calificat pentru prevenirea cazurilor ANET.  
Domeniul  respectiv  este  reflectat  în  Proiectul  managerial  anual  al  
instituției și  în  Planul de dezvoltare instituțional, în proiectele 
diriginților de clasă.  Se  atestă  acțiuni  planificate  clare  de  prevenire/  
intervenție  în  cazurile de ANET. 
Instituția  valorifică,  în  funcție  de  nevoi,  resursele  existente  și  în  
comunitate pentru a asigura protecția integrității fizice și psihice a 
fiecărui copil.  În  documentele  programatice  a  instituției  se  atestă  
activități planificate cu privire la: 
-asigurarea  condițiilor  optime  pentru  desfășurarea  unui  proces  
educațional de calitate; 
- formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul incluziunii tuturor  
copiilor în procesul educațional. 
Elevii  și  personalul  didactic  sunt  informați  și  cunosc  modalitatea  
de adresare  către  serviciile  de  sprijin  în  privința  procedurii  legale   
de intervenție în cazurile ANET.   Părinții  sunt informați și  sunt  
invitați a se implica în diverse activități de prevenire a 
comportamentelor nonviolent. 

Pondere și punctaj 
acordat  

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

 
Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 1.2.3. Realizarea activităților de prevenire și combatere a oricărui tip de violență (relații 
elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar) 
Dovezi   Proiect  managerial  instituțional  pentru  anul  de  studii  2021-

2022, aprobat  la  ședința  Consiliului  profesoral,  procesul-
verbal  nr.02  din 26.08.2021; 

 Planul de activitate al directorului adjunct educație,  aprobat din 
data de 26.08.2021; 

 Planul de acțiuni privind reducerea violenței în mediul școlar, 
anul de studii 2021-2022, aprobat de către directorul instituției; 

 Registrul  de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz,  
neglijare, exploatare pentru anul școlar 2021-2022; 
 Postere / pliante ce informează în legătură cu prevenirea violenței; 
 Dovezi  de  informare  și  discuții  cu  părinții  la  subiecte  legate  de  
combaterea violenței; 
- Procesele-verbale ale ședințelor cu părinții ; 
-Materialele activităților educative de prevenire și combatere a oricărui 
tip de violență ; 
 

Constatări În instituție  sunt desfășurate  sistematic activități de combatere a 
violenței, de mediere a conflictelor. Au fost prezentate  proiecte și 
scenarii de la mai multe activități tematice.  
Activități de prevenire a violenței în școală sunt prevăzute  și  în Planul  
 anual de activitate,  proiectele didactice la  orele  
de Dezvoltare personală, Educație pentru societate/ Educație civică.  
Se  realizează  consilierea  psihopedagogică  de  către diriginți  prin  
chestionarea  în  rândurile  elevilor  în  vederea  identificării  situațiilor  
de conflict  în  relațiile  elev-elev,  elev-cadru  didactic.  Instituția  în  
perioada anului școlar 2021-2022 deține: 
- Dosarul instituțional privind Protecția Civilă în care se regăsesc toate  
ordinele,  analiza  situațiilor  de  risc,  acte  ale  inspectării  dovezi  ale  
organizării anual a aplicației „Ziua Protecției civile”; 
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-  Dosarul instituțional privind securitatea antiincendiară; 
- Dosarul cu materialele activități „Stop bullying în școală”; 
-  Dosarul cu materiale ale companiei „Spune nu violenței”. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: 
0,75-  

 
Indicator 1.2.4. Accesul elevilor/ copiilor la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice, 
mintale și emoționale și implicarea personalului și a partenerilor Instituției în activitățile de 
prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății 
Dovezi     Planul de activitate al grupului de intervenție ANET, anul de studii 

2021-2022 ; 
   Proiect  managerial  instituțional  pentru  anul  de  studii  2021-2022,  

aprobat  la  ședința  Consiliului  profesoral,  proces-verbal  nr.01  din  
26.08.2021; 

  Regulamentul  privind  organizarea  procesului  educațional  și  
funcționare a IP Gimnaziul,,Grigore Racoviță”, aprobat la ședința  
Consiliului profesoral,  proces-verbal nr.01  din  28.08.2021; 

  Serviciu medical  în conformitate cu Regulamentul de ordine internă  
aprobat la ședința Consiliului de administrație,  proces-verbal nr.01 din  
data de 24.08.2020. 
 Lecții informative înregistrate în catalogul școlar la pagina 

,,Managementul clasei’’, ,, Dezvoltare personală’’; 
 Nota informativă cu privire la promovarea modului sănătos de viață; 
 Activitatea asistentului medical din instituție cu privire la prevenirea 

comportamentelor dăunătoare sănătății. 
 

Constatări Instituția creează condiții și oferă acces tuturor elevilor/ copiilor la 
servicii de  sprijin,  prin  intermediul  activităților,  serviciului  centrul  
de  resurse, serviciul profesorilor în vederea  asigurării  dezvoltării 
fizice, mintale și  emoționale.  Organizează  implicarea  personalului  
didactic,  părinților, administrației publice locale în acțiuni de combatere 
a comportamentelor dăunătoare sănătății. Modul sănătos de viață este 
promovat în cadrul disciplinelor școlare și activităților extracurriculare. 

 
Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0.75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

Total standard 4,0 
 
Standard 1.3. Instituția de învățământ oferă servicii de suport pentru promovarea unui mod 
sănătos de viață 
Domeniu: Management 
Indicator 1.3.1. Colaborarea cu familiile, cu serviciile publice de sănătate și alte instituții cu 
atribuții legale în acest sens în promovarea valorii sănătății fizice și mintale a elevilor/ copiilor, în 
promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 
Dovezi     Proiect de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2026 aprobat la  

ședința  Consiliului    profesoral,  procesul-verbal  nr.04  din  
21.01.2022;  

 Proiect  managerial  instituțional  pentru  anul  de  studii  2021-2022,  
aprobat  la  ședința  Consiliului  profesoral,  proces-verbal  nr.01  din  
20.08.2021; 

 Planul de activitate al directorului adjunct   educație aprobat ; 
 Cabinetul medical. Planul anual de activitate al lucrătorului medical; 
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  Ordinul nr.140 din 01.09.2021 privind securitatea vieții copiilor în 
perioada vacanțelor;   

   Panoul de avize/ informaționale; 
  Plan  de  acțiuni  a  comisiei  intrașcolare  de  prevenire/  intervenție  în 

cazurile de abuz, neglijare, violență pentru anul școlar 2021-2022; 
  Ședințe de informare cu părinții referitor la sănătatea fizică și mintală a 

elevilor, procesele-verbale ale ședințelor cu părinții; 
  Rezultatele  controlului medical de către medicul pediatru în fiecare an  

în luna septembrie-octombrie; 
  Regim alimentar echilibrat/ meniul model/ meniul săptămânal. 

 
Constatări Instituția colaborează cu părinții și cu serviciile publice de sănătate 

pentru promovarea stilului sănătos de viață a elevilor. În Programul 
managerial anual pentru anul de studii 2021-2022 și în Planul de 
activitate al directorului adjunc educație sunt prevăzute diverse activități 
de promovare a unui mod sănătos de viață. 
Pe parcursul anului  școlar 2021-2022,  în cadrul instituției au fost 
realizate: 
-  Ședințe  de  informare  privitor  la  aplicarea  procedurilor  legale  în  
organizarea  instituțională  și  de  intervenție  în  cazurile  de  abuz,  
neglijare, violența, noiembrie 2021; 
-  Activităților  de  promovare  a  modului  sănătos  de  viață  
 cu genericul „Educație pentru sănătate”. 
 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

 
Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor 
materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională etc.) 
pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 
Dovezi     Proiect de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2026 aprobat la  

ședința  Consiliului    profesoral,  procesul-verbal  nr.04  din  
21.01.2022;  

 Panouri informative cu referire la promovarea stilului sănătos de viață;  
 Dotarea cabinetului medical cu stricitul necesar; 
  Nota informativă cu privire la Trainingul „Violența naște violență” 
 Fișele  de evidentă ale copiilor;  
 Portofoliul profesional-structurat în conformitate cu Nomenclatorul 
tipurilor de documentație școlară;  
 Dosarul privind activitatea Consiliului profesoral (note informative/ 
rapoarte/ procese-verbale cu referire la realizarea activităților pe 
dimensiunea profilaxiei problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor);  

Constatări Administrația instituției asigura accesul elevilor la servicii medicale, 
deținând un cabinet medical dotat satesfăcător. Sunt prezente registrele 
medicale, care se completează sistematic cu respectarea tuturor 
recomandărilor Centrului de Sănătate Publică teritorial și ale Comisiei 
pentru situații excepționale raionale. Instituția colaborează cu Centrul de 
Sănătate Publică teritorial. Pe panourile sanitare sunt afișate informații 
actualizate cu referire la promovarea stilului sănătos de viață. Sunt 
organizate seminare, traininguri pentru profilaxia problemelor 
psihoemoționale ale elevilor. 
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Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
0,75 

 
Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 1.3.3. Realizarea activităților de promovare/ susținere a modului sănătos de viață, de 
prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri etc., luarea măsurilor de prevenire a surmenajului și 
de profilaxie a stresului pe parcursul procesului educațional și asigurarea accesului elevilor/ copiilor 
la programe ce promovează modul sănătos de viață 
Dovezi   Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2021-2022, aprobat 

la ședința Consiliului profesoral, procesul-verbal nr.01 din 26.08.2021; 
 Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice;  
 Planul de activitate al Consiliului de elevi pentru anul școlar 2021- 2022; 
 Program de activitate al serviciului medical;  
 Panou de afișaj completat periodic;  

 Nota informativă cu privire la dozarea temelor pentru acasă; 
 Expoziții de referință cu lucrări ale elevilor privind modul sănătos de 

viață; 
 Nota informativă cu privire la respectarea măsurilor de prevenire și 

control a infecției COVID-19; 
 Lecții tematice privind asigurarea accesului elevilor la programe ce 

promovează modul sănătos de viață. 
   

Constatări Instituția planifică sistematic activități de colaborare cu serviciile de 
sănătate publică și cu alte instituții cu atribuții legale în acest sens, în 
vederea promovării sănătății fizice și mentale în rândul elevilor. Se 
atestă preocuparea cadrelor didactice pentru încurajarea și sprijinirea 
elevilor în manifestarea inițiativelor de a realiza activități de promovare 
a modului sănătos de viață. Elevii au acces la diverse proiecte și 
programe educative ce susțin modul sănătos de viață. Asistenta medicală 
participă periodic în cadrul activităților organizate de biblioteca publică 
cu scopul promovării modului sănătos de viață. Se colaborează cu 
familia în direcția protecției copiilor, se oferă servicii de suport pentru 
promovarea unui mod sănătos de viață.  
 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

Total standard 3,75 
 

Dimensiune I 
[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

  Instituția asigură securitatea și 
protecția tuturor elevilor; 

 Instituția colaborează cu familia 
pentru protecția viații și sănătății 
copiilor; 

 Instituția valorifică resursele 
materiale existente pentru 
asigurarea sănătății, siguranței și 
protecției copiilor. 

 

 Lipsa blocului sanitar pentru 
clasele gimnaziale; 

 Dotarea insuficientă a 
laboratoarelor de fizică, 
chimie și biologie cu 
materialele didactice; 

 Starea deplorabilă a sălii de 
sport. 
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Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 
*Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare 
[Standardul nu se aplică IET] 
Domeniu: Management 
Indicator 2.1.1. Definirea, în planul strategic/ operațional de dezvoltare, a mecanismelor de 
participare a elevilor/ copiilor la procesul de luare a deciziilor, elaborând proceduri și instrumente 
ce asigură valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe subiecte ce țin 
de interesul lor imediat 
Dovezi    Plan de Dezvoltare Instituțional elaborat de directorul în perioada 2021-

2026, discutat la ședința CP, procesul-verbal nr.04 din 21.01.2022. 
  Planurile de activitate al directorilor adjuncți , aprobat de director parte 

componentă a Proiectul managerial instituțional pentru anul de studii 
2021-2022,aprobat la ședința CP, procesul verbal nr.02 din 26.08 2021 

  Regulamentul cu privire la funcționarea consiliului de administrație. 
 Activitatea consiliului elevilor, existența proceselor – verbale, 

dosarul CE; 
 Organigrama instituției; 
 Precesele- erbale ale CA și CP. 

Constatări  
Conducerea instituției elaborează și promovează activ mecanisme și 
instrumente de participare și valorizare a inițiativelor elevilor/ copiilor în 
procesul de luare a deciziilor, cu oferirea de informații complete și oportune 
pe subiecte ce țin de interesul lor imediat. În Programul de dezvoltare al 
instituției sunt definite mecanismele de participare a elevilor în soluționarea 
problemelor școlare. În vederea familiarizării cu situația reală administrația 
instituției  elaborează și aplică chestionare  care asigură valorizarea 
opiniilor, inițiativelor, propunerilor elevilor și impactul implicării lor în 
cadrul activităților: „Securitatea Rutieră”, „Ziua Profesorului”, „Ziua 
auroconducerii”, „Lecții non violență”. Se atestă implicarea elevilor în  
Consiliul elevilor. Rezultatele activității, propunerile și deciziile Consiliului 
elevilor sunt aduse sistematic la cunoștință elevilor. 

Pondere și punctaj 
acordat  

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

 
Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită democratic și 
autoorganizată, care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi/ copii 
Dovezi   Planul de activitate al Consiliului Elevilor,  

 Președintele Consiliului Elevilor este eleva din clasa IX, membru al 
Consiliului de Administrație a gimnaziului. 
 Raportul de activitate anual al Consiliului Elevilor, pentru anul școlar 

2021-2022;  
 Procesul-verbal nr.05 din 14.01.2022 al ședinței CA cu privire la 

modificarea listei membrilor, includerea unui reprezentant a CE. 
 

Constatări În cadrul Instituției activează o structură asociativă a elevilor - CE, 
funcțională, cu repartizarea clară a responsabilităților, conform unui 
plan propriu de activități care participă la luarea deciziilor cu privire la 
toate problemele de interes pentru elevi. Componența Consiliului 
elevilor este aprobată anual de către directorul instituției, reprezentantul 
CE participă la ședințele CA. În cadrul instituției elevii sunt încurajați să 
se implice activ în viața școlii în mod democratic. Acest aspect se 
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regăsește planificat în PDI și Proiectul managerial.  Implicarea activă a 
CE în viața școlii este reflectată prin intermediul Panoului de informare. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

 
Indicator 2.1.3. Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a 
elevilor/ copiilor (pagini pe rețele de socializare, reviste și ziare școlare, panouri informative etc.) 
Dovezi   Mijloace de informare: 

  Panouri informative;   
 Reprezentant al elevilor în CA;  
 Chestionare, anchete.  
 Pagina de Facebok a localității. 

Constatări Instituția asigură sistematic și eficient funcționalitatea diverselor 
mijloace de informare și de comunicare care au drept scop a reflecta 
opinia liberă a elevilor.  
 Elevii sunt chestionați în incinta școlii, membrii CE afișează informații 
ce țin de activitatea nemijlocită și alte produse pe panoul informațional. 
Elevii sunt încurajați să participe activ în cadrul CE. 
Succesele și rezultatele participării elevilor sunt reflectate pe pagina  
Pagina de Facebok a localității. 

Pondere și punctaj 
acordat  

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

 
 
Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea aspectelor legate de viața 
școlară, în soluționarea problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului educațional, în 
evaluare propriului progres 
Dovezi    Procesele - verbale ale ședințelor Consiliului elevilor pentru anul școlar 

2021-2022; 
   Raportul cu privire la rezultatele elevilor obţinute la olimpiadele 

locale, raionale  la disciplinele şcolare;  
 Oferta de participare a elevilor la olimpiadele școlare raionale. 
 Rapoarte de autoevaluare la nivel de instituție, de disciplină, comisiei 

metodică; 
  Participarea elevilor la diverse concursuri raionale  în anul de studii 

2021-2022 ; 
 Diplome de participare la activitățile externe ; 
 Organizarea și desfășurarea zilei de Autoadministrare școlară. 

 
Constatări  Instituția de învățământ implică activ și permanent elevii în consilierea 

aspectelor legate de viața școlară, prin participarea lor nemijlocită și 
consultarea în soluționarea diverselor probleme. Cadrele didactice 
încurajează elevii să propună independent soluții la unele probleme 
apărute la nivel de clasă și la nivel de școală. Implică sistematic elevii în 
evaluarea propriului progres școlar și în organizarea anuală a Zilei 
autoconducerii în gimnaziu. Elevii activ  participă în discuții organizate 
cu diverse tematici legate de drepturile omului: dreptul la libera alegere, 
dreptul la opinie, dreptul la libera exprimare etc.  

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

Total standard 5,0 
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Standard 2.2. Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în 
procesul educațional 
Domeniu: Management  
Indicator 2.2.1. Existența unui set de proceduri democratice de delegare și promovare a părinților 
în structurile decizionale, de implicare a lor în activitățile de asigurare a progresului școlar, de 
informare periodică a lor în privința elevilor/ copiilor și de aplicare a mijloacelor de comunicare 
pentru exprimarea poziției părinților și a altor subiecți în procesul de luare a deciziilor 
Dovezi   Planul de activitate al consiliului reprezentativ al părinților, anul de 

studii 2021-2022; 
 Procesele-verbale ale ședințelor cu părinții la fiecare clasă, pentru anul 

școlar 2021-2022;  
 Un părinte este membru a Consiliului de administrație;  
 Decizia CA nr.01 din 26.08.2021 privind revizuirea componenței 

Consiliului de administrație conform prevederilor Codului educației;  
  Președintele Consiliului elevilor este membru al Consiliului de 

administrație al gimnaziului ; 
 Informarea sistematică a părinților prin intermediul rețelelor de 

socializare. 
Constatări Instituția are elaborate un set de proceduri democratice de delegare, 

promovare a părinților în structurile decizionale ale școlii și le aplică 
consecvent: prin participarea reprezentantului părinților în Consiliul de 
administrație desemnat la ședința CA. Sistematic Instituția realizează 
informarea părinților privind progresul școlar al elevilor. Instituția aplică 
pentru informarea părinților: chestionare, panourile informaționale. 
Administrația instituției încurajează părinții să se implice în calitate de 
membrii al grupului de lucru în diverse proiecte.  

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
0,75 

 
Indicator 2.2.2. Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității, pe aspecte ce țin 
interesul elevului/ copilului, și a acțiunilor de participare a comunității la îmbunătățirea condițiilor 
de învățare și odihnă pentru elevi/ copii 
Dovezi   Colaborare cu Fondul pentru Tineri Cahul, A.O,,Perspectiva”,Cahul 

 Acord de parteneriat cu Centrul Raional  de Creație al copiilor 
,,Universul”, s. Zîrnești. 

 Raportul anual de activitate al CE ; 
 Implicarea în acțiuni de voluntariat ; 
 Implicarea elevilor în desfășurarea proiectelor comunitare. 

Constatări  Administrația instituției are încheiate colaborează cu diverși parteneri 
din rândul comunității, serviciilor publice, agenților economici. 
Instituția colaborează activ cu diverși parteneri locali: OLDÎ din Cahul, 
Casa de cultură,  APL Andrușul de Sus, ONG locale. 
 

Pondere și punctaj 
acordat  

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

 
Domeniu: Capacitate instituțională  
Indicator 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la participarea în 
consiliul de administrație, implicarea lor și a elevilor, ca structuri asociative, în luarea de decizii, 
beneficiind de mijloace democratice de comunicare, implicarea părinților și a membrilor 
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comunității în activități organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate 
pentru toți copiii 
Dovezi   Ordinul nr. 05 din 14.01.2022 al ședinței CA ( sunt incluși un 

reprezentant APL, 2 reprezentanți al CP și un reprezentant al CE) 
 Registrul proceselor-verbale ale Consiliul de administrație pentru anul 

școlar 2021-2022;  
 Panourile informaționale; 
 Procesele-verbale a ședințelor CE și CP pentru anul școlar 2021-2022. 
 Interviuri individuale cu părinții, ședințe cu părinții pe diverse platform. 
 Regulamentul de ordine internă a instituției aprobat la ședința CP nr. 01 

din 16.08.2021; 
 Activități ecologice, părinții au fost implicați ca parteneri în realizarea 

proiectelor comunitare; 
 Acte ce confirm acțiuni de combatere a absenteismului și a abandonului 

școlar, de combatere a violenței. 
Constatări Administrația instituției implică permanent părinții în procesul de luare a 

deciziilor cu privire la educație, inclusiv în Consiliul de administrație, și în 
activități orientate spre educația de calitate pentru toți elevii/ copiii, 
conlucrează sistematic cu Consiliul părintesc și dispune de mijloace de 
comunicare pentru exprimarea opiniei proprii. 
Pentru obținerea feedback-ului instituţia dispune de panou informativ, 
sondaje, discuţii individuale, prin intermediul cărora părinţii și elevii îşi pot 
exprima opinia cu privire la toate aspectele de interes. 
 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

 
Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinților și a comunității 
la elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea 
acestora și a altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educațional 
Dovezi   Planificarea activităților de pedagogizare cu părinții, ședințele cu 

părinții( orarul ședinților cu părinții pentru anul de studii 2021-2022, 
procesele verbale; 

 Organizarea activităților de pedagogizare a părinților privind educația 
copiilor „în cadrul școlii părinților” cu următoare tematici: 
-Avem elev în clasa I, luna septembrie 2021;  
 Tema de acasă-componentă a activității de învățare , octombrie 2021 
  Succesul și insuccesul elevului, noiembrie 2021;  

 Ședințe tematice cu părinții la nivel de clasă:  
 Familia armonioasă și durabilă, ianuarie 2022;  
 Părinții-model pentru viitorul adultului, februarie 2022; 
  Ce influență are familia în meseria aleasă, martie 2022; 

  Ședințe generale cu părinții pe parcursul anului școlar: 
 Modalități de organizare a timpului liber în familie, decembrie 2021;   
 Responsabilitățile copilului în familie, februarie 2022; 
  Sănătate fizică – cerința vieții, mai 2022; 
 Sărbătorile în familie, decembrie 2021;  
 

Constatări Direcția gimnaziului organizează anual activități de pedagogizare a 
părinților. Procesele-verbale a CA, demonstrează implicarea membrilor 
CE și CP în discutarea celor mai diverse întrebări legate de elaborarea 
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documentelor programatice ale instituției. Cadrele didactice implică 
părinții în diverse activități de pedagogizare, privind cultura, instruirea 
și educația copilului. Participarea elevilor, părinților și al altor membri 
ai comunității în organizarea activităților etrașcolare, demonstrează un 
impact pozitiv al activității CP, CE și al parteneriatelor locale asupra 
calității procesului educațional. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

Total standard 4,75 
 
Standard 2.3. Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într-o 
societate interculturală bazată pe democrație 
Domeniu: Management  
Indicator 2.3.1. Promovarea respectului față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă, 
prin actele reglatorii și activități organizate de instituție 
Dovezi   PDS elaborat de director, pentru  perioada 2021-2026 discutat la ședința 

CP , procesul –verbal  nr.04 din 21.01.2022.  
  Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2021-2022, 

aprobat la ședința Consiliului Profesoral, proces-verbal nr.01 din 
26.08.2021; 

  Planul de comisioei metodice Dezvoltare Personală și Cosiliere, aprobat 
la ședința CP, procesul verbal nr.1 din 26.08.2021 

 Participarea la activitățile extracurriculare: festivalul – concurs ,,Datini 
și obiceiuri de iarnă”; ,,Bucuria învierii”; ,,Cântecul popular Pascal”. 
 

Constatări  Administrația instituției organizează și desfășoară sistematic diverse 
activități școlare și extrașcolare prin care este promovată diversitatea 
culturală, etnică. În gimnaziu sunt create condiții și se oferă șanse egale 
de integrare în mediul școlar, elevilor fiindu-le respectate drepturile, 
proveniența etnică și apartenența religioasă etc.  

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: -
0,75  

 
Indicator 2.3.2. Monitorizarea modului de respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice, 
religioase și de valorificare a multiculturalității în toate documentele și în activitățile desfășurate în 
instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 
principiilor democratice 
Dovezi   PDS elaborat de director, pentru  perioada 2021-2026 discutat la ședința 

CP , procesul –verbal  nr.04 din 21.01.2022.  
 Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2021-2022, aprobat 

la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 26.08.2021; 
 

 Planul de activitate al directorului adjunct pe educație, pentru anul 
școlar 2021-2022, aprobat la ședința CP nr.01 din 26.08.2021  

 Organizarea și desfășurarea sărbătorilor de iarnă; 
 Recital de poiezie,,Grigore Racoviță- martirul neamului” 
 Organizarea și petrecerea concursului ,,Steluțe andrușene”, decembrie 

2021 
Nota informativă cu privire la responsabilitățile cadrelor didactice, 
diriginților privind respectarea, promovarea și protecția copilului. 

Constatări În instituție se organizează activități de promovare a tradițiilor și 
obiceiurilor naționale și ale minorităților naționale; activități nonformale 
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și informale, în vederea consolidării cunoștințelor în domeniul limbilor 
străine. Cadrele didactice sprijină și încurajează participarea activă atât a 
fetelor cât și a băieților, demonstrând comportament nediscriminatoriu 
în raport cu genul elevilor, apartenența lor socială.  

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: -  
0,75 

 
Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev/ copil 
indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică, religioasă, încadrarea în promovarea 
multiculturalității, valorificând capacitatea de socializare a elevilor/ copiilor și varietatea de resurse 
(umane, informaționale etc.) de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților 
Dovezi   Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2021-2022, aprobat 

la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 26.08.2021; 
 Raportul directorului adjunct  educație prezentat la ședința CP, precesul-

verbal nr.04 din 21.01.2022 ; 
Orarul cercurilor și secției sportive 2021-2022, aprobat la ședința CA, 
procesul-verbal nr.01.din 26.08.2021; 
 Activitatea cercului „Mâini dibace”; 
 Activitatea cercului „Costumul național”; 
 Activitatea grupului folcloric ,,Crăițele”;  
 Activitatea cercului „Meloritm”  
 Întâlnirea cu absolvenții, anual în luna februarie;  
 Activitatea tradițională „Cu drag de profesor…”;  

 Promoarea multiculturalității prin activități extracurriculare, 
expoziții de lucrări a elevilor, concursuri. 

 
Constatări Instituția creează condiții favorabile pentru respectarea diversității 

culturale, etnice, lingvistice, religioase. Se atestă promovarea atitudinii 
pentru valorile naționale și față de simbolica de stat prin intermediul 
activităților culturale desfășurate în cadrul gimnaziului  pe parcursul 
anului.  

Pondere și punctaj 
acordat  

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

 
 
Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 2.3.4. Reflectarea, în activitățile curriculare și extracurriculare, în acțiunile elevilor/ 
copiilor și ale cadrelor didactice, a viziunilor democratice de conviețuire armonioasă într-o societate 
interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale. 
Dovezi   Planul de activitate al Consiliilor elevilor, al Comitetului părintesc, 

al Comisiilor metodice, parte component a Planului managerial 
pentru anul destudii 2021-2022, aprobat la şedinţa Consiliului 
Profesoral, proces-verbal  nr.1 din 01.09.2021. 

 Planul activităților extracurriculare. 
 Diplomă, premiul III pentru interpretare artistică, originalitate și cultură 

scenică în cadrul Festivalului-Concurs Raional al Datinilor și 
Obiceiurilor de iarnă „Să trăiți, să înfloriți, decembrie  2021”  

  Diplomă de participare, Premiul II pentru participare activă în cadrul 
Festivalului-Concurs Raional al colectivelor folclorice ”Cântec Popular 
Pascal”, ediția a XVII-a, 2019; Premiul II- 2021 

  Diplomă de participare în cadrul Expoziției ”Bucuria învierii” ediția , 
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2022;  
  Diplomă  de gradul II  pentru performanțele obținute de lotul olimpic 
școlar în cadrul Olimpiadei raionale la disciplinele școlare, ediția 2022. 

 Participare în cadrul concursului literar de poezie,,Grigore vieru –o 
lacrimă de dor”, ediția a II-a , 2022 Locul I și locul III. 

 Implementarea  cu succes a proiectului,,Sportul e sănătate, putere și 
farmecul vieții”,  în cadrul programului de granturi mici pentru 
tineri-2022, ediția a IX-a. 

 
Constatări Instituția implică activ elevii și cadrele didactice în diverse activități 

educaționale la nivel local, național și internațional, promovând ideea de 
conviețuire armonioasă într-o societate interculturală și multiculturală.  
Cadrele didactice promovează respectul valorilor naționale în activitățile 
curriculare și extracurriculare, sunt create condiții favorabile pentru 
desfășurarea activităților de învățare și de odihnă. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

Total standard 5,0 
 

Dimensiune II 
[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Implicarea activă a elevilor în 
diverse activități și proiecte la nivel 
local și raional.  

  Editarea buletinelor informative. 
 

 Diseminarea nesemnificativă  
a experienței și a bunelor 
practici la nivel local și 
național. 

 
Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

*Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, 
origine și stare socială, apartenență religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime 
pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional 
Domeniu: Management 
Indicator 3.1.1. Elaborarea planului strategic și operațional bazat pe politicile statului cu privire la 
educația incluzivă (EI), a strategiilor de formare continuă a cadrelor în domeniul EI, a proiectelor de 
asigurare a incluziunii prin activitățile multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de 
sprijin pentru elevii cu CES 
Dovezi   Plan de  Dezvoltare Instituțional pentru perioada 2021-2026, discutat  

la  ședința  CA ,  procesul -verbal  nr.04  din 21.01.2022. 
 Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022, 

aprobat la ședința CP ,Procesul –verbal nr.01 din 26.08.2021 ; 
 

 
Constatări  Echipa managerială a inclus acțiuni de promovare  a activităților cu 

privire la educația incluzivă   în Planul de dezvoltare instituțională 
pentru perioada 2021-2026 și în planul managerial anual. 
 
În instituție se  regăsesc  materiale  de  la  sesiunile  de  formare  
organizate  la  nivel raional  și  național.  Directorul instituției, directorul 
adjunct instruire au  participat   la  cursurile  de  formare  continuă  pe  
segmentul  Educației inclizive. 
 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,5 

Punctaj acordat: - 
1,0 



24 
 

 
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   Ordinul nr.186 din 01.09.2021 cu privire la înmatricularea elevilor ân 

instituție; 
 Registrul privind fluctuația elevilor, anul de studii 2021-2022; 
 Planul de înmatriculare a elevilor în clasa I-âi; 
 Registrul alphabetic de evidență a elevilor; 
 Registrul de evidență a actelor de srudii; 
 Raportul statistic ȘGL-1; 

Constatări Instituția  deține  lista  tuturor  copiilor  din  comunitate,  monitorizează  
permanent procesul de frecventare de către toți copiii din districtul 
școlar.  Structurile,  mecanismele  și  procedurile  de sprijin existente în 
instituție,  permit înmatricularea și incluziunea tuturor  
elevilor, indiferent de cerințele educaționale speciale. Se atestă o dotare  
și crearea unor condiții  optime în instituție  pentru copii cu CES. 
 

 
Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: -
0,75  

 
Domeniu: Capacitate instituțională 
*Indicator 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu CES, 
elaborarea actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența 
înmatriculării elevilor [indicatorul se aplică IET, școlilor primare, gimnaziilor, liceelor, instituțiilor 
de învățământ general cu programe combinate] 
Dovezi   Bază de date SIME a copiilor de vârstă școlară din comunitate.  

 Cartea de ordine privind activitatea de bază; 
  Raportul statistic ŞGL-1  –  completat corect, prezentat anual la DGÎ  

Cahul;     
  Baza de date actualizate privind copiii orfani, sub tutelă, din familii 

incomplete, defavorizate, numeroase, cu părinți plecați peste hotare;  
   Raportul statistic la început și sfîrsit de an școlar. 

Constatări Instituția de învățământ deține o bază de date a tuturor copiilor de vârstă  
școlară din districtul școlar, inclusiv a celor cu CES și date actualizate 
privind  evoluțiile  demografice  și  perspectivele  de  școlarizare  pentru  
următorii ani.  
Instituția de învățământ desfășoară diverse activități (  comunicare  cu  
părinții,  pentru  a  asigura  actualizarea informației,  datelor,  
înmatricularea  și  participarea  tuturor  elevilor  din comunitate la 
procesul de educație. Se cunoaște situațiia viitorilor elevi, care în 
present frecventează grădinița. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

 
Indicator 3.1.4. Monitorizarea datelor privind progresul și dezvoltarea fiecărui elev/ copil și 
asigurarea activității Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare (CMI) și a serviciilor de sprijin, în 
funcție de necesitățile copiilor 
Dovezi   Elaborarea listelor elevilor din familii în situații de risc,  

 Planul de activitate al Comisiei Multidiscplinare Intașcolare, 
 Note informative cu privire la starea de sănătate a elevilor, prezentate de 
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asistentul medical, 
 Funcționalitatea cabinetului medical, 
 Registrul de evidență a performanțelor elevilor. 

Constatări  Instituția monitorizează activ progresul și dezvoltarea fiecărui elev prin 
intermediul activității Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare și altor 
servicii de sprijin. Fiecare elev din instituție este monitorizat de cadrele 
didactice și de asistentul medical. Instituția deține o bază de date privind 
performanțele elevilor, care este actualizată la finele semestrului, anului. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
0,75 

 
Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și nevoile 
specifice ale fiecărui elev/ copil și asigurarea unui Plan educațional individualizat (PEI), curriculum 
adaptat, asistent personal, set de materiale didactice sau alte măsuri și servicii de sprijin 
Dovezi   Note informative cu privire la starea de sănătate a elevilor; 

 Monitorizarea progresului școlar la disciplinele școlare, anulde studii 
2021-2022; 

 Proiecte anuale ale diriginților la Dezvoltare personală; 
Constatări Instituția desfășoare procesul instructive-educativ în corespundere cu 

particularitățile fizice și psihice tuturor elevilor. Cadrele didactice 
utilizează diverse metode și strategii în predarea orelor, elaborează 
material didactice pentru asigurarea unui proces interactive de predare. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

Total standard 5,5 
 
Standard 3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, 
nediscriminatorii și respectă diferențele individuale 
Domeniu: Management 
Indicator 3.2.1. Existența, în documentele de planificare, a mecanismelor de identificare și 
combatere a oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale 
Dovezi   Proiect  managerial  instituțional  pentru  anul  de  studii  2021-2022,  

aprobat  la  ședința  Consiliului  profesoral,  proces-verbal  nr.01  din  
26.08.2021. 

 Plan de  Dezvoltare Instituțional pentru perioada 2021-2026, discutat  
la  ședința  CA ,  procesul -verbal  nr.04  din 21.01.2022. 

 Regulamentul de ordine internă, aprobat la CP nr.01 din 
26.08.2021 ; 

 Planul de activitate a Consiliului de Etică a gimnaziului ; 
 Contractele de muncă și fișele de post ale angajaților. 
 Nota informativă cu privire la părotecția drepturilor copilului. 
 Nota informativă cu privire la familiarizarea tuturor angajaților 

instituției cu procedura de identificare, înrwegistrare și evaluare 
a cazurilor suspecte de violență, naglizare, expluatare și trafic al 
copilului. 

Constatări Conținutul  actelor  normative  de  funcționare  internă  demonstrează  
atitudinea deschisă și  echitabilă a angajaților instituției pentru toți copii.  
Elevii din toate clasele participă la diverse activități extrașcolare, proiecte 
naționale  și  internaționale  cu  scopul  educării  și  promovării  drepturilor 
omului și a prevenirii discriminării și marginalizării. 
Politica instituției de învățământ privind protecția copilului este 
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bazată   pe respectarea  Convenției  cu  privire  la  drepturile  copiilor,  
idee  care  se regăsește în  prevederile  Regulamentului  de organizare și 
funcționare și în  Proiectul  anual  de activitate. Fișele de post ale angajaților  
prevăd informații, acțiuni planificate în vederea identificării și combaterii a  
oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale. 

Pondere și punctaj 
acordat  

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

 
Indicator 3.2.2. Promovarea diversității, inclusiv a interculturalității, în planurile strategice și 
operaționale ale instituției, prin programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile 
copiilor cu CES 
Dovezi   Proiect  managerial  instituțional  pentru  anul  de  studii  2021-2022,  

aprobat  la  ședința  Consiliului  profesoral,  proces-verbal  nr.01  din  
26.08.2021; 

 Proiectul anual de activitate al directorului adjunct educație; 
 Proiect didactic la educația pentru societate; 
 Participarea la activități comunitare și de informare, sensibilizare a 

opiniei publice în domeniul Protecției Drepturilor Copilului; 
 Implicarea tuturor copiilor în diverse activități tematice; 

Constatări Proiectul managerial  instituțional pentru anul de studii 2021-2022, 
Statutul și Regulamentul de ordine al instituției promovează permanent 
diversitatea vieții școlare, activități ce țin de respectarea diferențelor, 
implicarea mjlorității factorilor educaționali, inclusiv a copiilor în 
organizarea acestor activități. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

 
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   Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz,  

exploatare, trafic al copilului ; 
 Regulamentul de ordine internă aprobat la Consiliul de  administrație  

procesul-verbal nr.01 din 26.08.2021; 
  Proiect de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2026 aprobat la  

ședința  CA   procesul-verbal  nr.05  din 14.01.2022 ; 
  Contractele de muncă și fișele de post ale angajaților conțin stipulări 

privind obligativitatea sesizării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, 
violență și trafic al copilului ; 

  Registrul coordonatoruluyi ANET din instituție; 
 Dovezi de valorificare a potențialului fiecărui elev, evidența participării 

elevilor la activități interne și externe ( ordine, diplome, note 
informative) 

 Nota informative cu privire la realizrea curriculumului școlar.  
Constatări În instituție se acordă o atenție  deosebită  prevenirii și soluționării 

situațiilor de discriminare. Regulamentul de ordine internă al instituției 
stipulează nu doar  drepturile,  dar  și  obligațiunile  elevilor.    În   
instituției  sunt afișate  panouri informative cu privire la  diseminarea 
informației pentru toți reprezentanții  comunității  educaționale  cu  
privire  la  Compania  „Non violența”.  
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 Prin intermediul diriginților elevii au posibilitatea de a  raporta asupra 
existenței unor cazuri.  
 Elevii, părinții și personalului instituției sunt informați despre  
procedura de intervenție în caz de discriminare,  explicată  modalitatea  
de analiză și respectarea procedurii ANET.  
 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
0,75 

 
Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/ adaptat 
pentru copiii cu CES, și evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor/ copiilor, în scopul 
respectării individualității și tratării valorice a lor 
Dovezi   Date privind progresul de dezvoltare al elevilor ; 

 Rezultatele analizei privind aplicarea autoevaluării elevilor, evaluărilor 
formative pentru optimizarea proceslui de învățare ; 

 Proiectele de lungă durată la disciplinele de bază, ore opționale și cerc ; 
 Rapoartele ale directorilor adjuncți prezentate la ședințele CP ; 
  Nota informativă cu privire la Metodologia evaluării criteriale prin 

descriptori, probleme și realizări ; 
 Graficul evaluărilor sumative pentru fiecare disciplină plasat ăn Dosarul 

de evidență a desfășurării evaluărilor sumative ; 
 Nota informativă cu privire la rezultatele elevilor la olimpiadele școlare 

locale și raionale ; 
 Diplome de mulțumire acordate elevilor care au înregistrat performanțe 

deosebite pe parcursul anului de studii 2021-2022. 
 

Constatări  Cadrele didactice tratează copii în mod echitabil, adaptând cerințele la 
posibilitățile și nevoile individuale. Administrația instituției și cadrelele 
didactice au creat condiții de studii agreabile și benefice tuturor elevilor 
asigurând un proces de studiu echitabil. Elevii sunt încurajați să 
participe la diverse concursuri, olimpiade, festivaluri provând imaginea 
instituției. Toți elevii sunt tratați în mod egal prin aplicarea 
curriculumului și realizarea evaluării progresului fieărui elev. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

 
Indicator 3.2.5. Recunoașterea de către elevi/ copii a situațiilor de nerespectare a diferențelor 
individuale și de discriminare și manifestarea capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză 
Dovezi   Reactualizarea actelor normative și legislative; Metodologia de aplicare 

a procedurii ANET,  Politica de protecșie a copilului în cadrul ședințelor 
CP și comisiei metodice de dezvoltare personală și consiliere; 

 Tabelele de performanță/reușită școlară a elevilor; 
 Proiectarea de lungă durată la disciplina dezvoltarea personală; 
 Nota informative cu privire la activitatea educațională: „ Spune: Nu 

violenței”!; 
 Proiectarea planului de activitate la „Managementul clasei”, cu diverse 

subiecte actuale.  
Constatări Instituția asigură condiții favorabile ca elevii să fie tratați în mod 

echitabil. În cazul  înregistrării copiilor cu CES suntem pregătiți, 
instruiți să activăm. 
In instituție se organizează și se realizează diverse activități de 
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profilaxie a discriminării : informarea elevilor, discuții cu specialiști din 
domeniu. 

Pondere și punctaj 
acordat  

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

Total standard 5,75 
 
Standard 3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil 
Domeniu: Management 
Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu 
accesibil și sigur pentru fiecare elev/ copil, inclusiv cu CES, și identificarea, procurarea și utilizarea 
resurselor noi 
Dovezi   Ordinul   nr. 140  din  01.09.2021  cu  privire  la  numirea 

responsabilului de administrare   SIME; 
  Registru alfabetic al elevilor din gimnaziu; 
  Dosarele elevilor; 
  Cataloagele școlare; 
  Regulamentul  de  ordine  internă,  examinat  la  ședința  Consiliului  

profesoral, proces-verbal nr. 01 din 26. 08. 2021; 
  Furnizarea datelor în scopul completării baze de date SIME; 
 Planul de dezvoltare instituțional pentru anii de studii 2021-2026, 

aprobat la ședința CP , procesul-verbal nr. 04 din 21.01.2022; 
 Registrul de evidență a bunurilor material; 
 Acte ce vizează dotarea instituției cu materialele didactice, tehnologice; 
 Lista deevidențăa utilajelor, dispozitivelor și materialelor la chimie, 

biologie, fizică și educție fizică; 
 Acces la toate serviciile oferite de instituție ( bibliotecă, sala de sport, 

teren sportive, cantina). 
Constatări Se investesc resurse financiare pentru asigurarea unui mediu accesibil și 

sigur pentru fiecare elev. 
Instituția  asigură  protecția  deplină  a  datelor  cu  caracter  personal  și  
accesul în limitele prevăzute de lege la datele de interes public. Protecția  
datelor  cu  caracter  personal  și  accesul  la  date  se  realizează  în  
conformitate cu Legea nr.133 din 08.07.2011. Persoanele care au acces  
la datele cu caracter personal sunt desemnate prin ordine interne .. 
Baza  de date SIME este completată de o singură persoană responsabilă, 
delegată prin ordinul directorului. 
Proiectarea strategică a instituției conține obiective specific și acțiuni 
referitor la crearea condițiilor optime de funcționare a instituției pentru 
fiecare copil. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: -1,5  

 
Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, la 
datele de interes public 
Dovezi   Baza de date SIME, ordinul nr. 140 din 01.09.2021 cu privire la 

desemnarea persoanei responsabile de completare a acestor date în 
baza SIME; 

 Cataloagele școlare; 
 Dosarele personale ale elevilor, 
 Angajamentul de confidențialitate în calitate de utilizator al 

prelucrării datelor cu character personal; 
 Registrul de evidential persoanelor care  vizitează instituția. 
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Constatări Instituția asigură protecția deplină și accesul la datele cu caracter 
personal în limitele prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011. 
Este nominalizat prin ordin intern responsabil care are acces la datele cu 
caracter personal. 
Echipa managerială monitorizează și reglementează activitatea arhivei 
școlare ( cataloage, dosare personale ale elevilor și angajaților, etc). 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
0,75 

 
Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor/ copiilor, a 
spațiilor dotate, conforme specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin 
Dovezi   Rampă de acces în onstituție; 

 Săli de clasă dotate cu mobilier școlar și TIC; 
 Teren sportiv;  
  Biblioteca cu sală de lectură; 
 Biblioteca publică dotată cu tehnologii moderne ; 
 Cabinet de informatică dotată cu 10 calculatoare mederne conectate la 

internet ; 
 Aplicarea mijloacelor de învățare în procesul educațional, inclusiv TIC ; 
 Teritoriul instituției amenajat pentru odihnă și petrecerea timpului liber. 

Constatări În instituție se investesc resurse financiare necesare pentru crearea unui 
mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor și asigurarea stării de 
bine. Se atestă un impact pozitiv al implicării în diverse proiecte ce a 
permis atragerea fondurilor extrabugetare necesare pentru amenajarea 
spațiului școlar. În vara acestui an a fost finisată renovarea blocului 
sanitar pentru elevii claselor primare cu suportul CR Cahul. 
Renovarea sistemului de încălzire termică și instalarea gresiei în 
coridorul blocului gimnazial cu suportul CR Cahul.  

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,5 

Punctaj acordat: - 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   Procesul-verbal nr. 01 din 04.03.2022 al ședinței Consiliului de 

administrație, cu privire la elaborarea și aprobarea planului de achiziții 
pentru anul bugetar 2022; 

 Implimentarea TIC în procesul de predare – învățare – evaluare, iulie –
august 2022, nivel mediu, nivel avansat ; 

 Nota informativă cu privire la asigurarea securitățiiși siguranței în 
mediul online al elevilor și cadrelor didactice ; 

    Dotarea bibliotecii cu literatură artistică, metodică și de specialitate.  
Constatări Instituția deține spații educaționale bine organizate și dotate cu resurse 

ce oferă posibilitatea desfășurării unui proces educațional de calitate. 
Instituția acordă o deosebită atenție obținerii performantelor, reușitei 
școlare și afirmării fiecărui elev. În cadrul orelor asistate online, cadrele 
didactice au demonstrat aplicarea, utilizarea diverselor materiale, 
mijloace didactice și instrumente TIC adaptate necesităților tuturor 
elevilor. Biblioteca este asigurată cu literatură de specialitate, reviste și 
ziare pentru elevi și profesori:  

Pondere și punctaj Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: -1,5  
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acordat  0,75 
Total standard 4,75 

 
Dimensiune III 
[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 
 
 Instituția crează condiții pentru 

realizarea și dezvoltarea 
potențialului fiecărui copil; 

 În instituție toți elevii 
beneficiază de un mediu 
accesibil și favorabil; 

 Se monitorizează permanent și 
se combate violența și 
discriminarea. 

 
 Instutuția nu dispune de 

resurse financiare pentru 
dotarea sălilor de clasă 
cutable interactive și 
mobilier modern. 

 
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   Proiect de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2026 aprobat la  

 ședința  CA   procesul-verbal  nr.05  din 14.01.2022 ; 
 Planuri de formare continuă a cadrelor didactice, anul 2021-2022; 
 Raportului privind rezultatele evaluărilor naționale, examenelor de 

absolvire a gimnaziului, sesiunea 2022; 
 Monitorizarea continuă a performanțelor obținute de către cadrele 

didactice; 
 Proiect managerial 2021 - 2022 – prezentat la ședința Consiliul 

Profesoral, procesul-verbal nr. 02 din 26.08.2021; 
  Raportul (1-edu/ ŞGL-1) de activitate a instituției la început de an 

școlar;  
 Raportul privind cadrele didactice din instituție, septembrie 2021; 
 Lista de evidență a cadrelor didactice și manageriale; 
 Raportului statistic la final de an despre numărul elevilor promovați/ 

admiși după 1 septembrie pe cicluri de școlaritate, anual;  
  Raportului cu referire la înmatricularea elevilor în clasele I-a; 
 Raportul privind realizarea Planului managerial anual al instituției 

privind activitatea metodică și de organizare a procesului instructiv, 
procesul-verbal nr. 09 din 18.05.2022  al Consiliul de administrație, 
procesul – verbal nr. 06 din 25.05.2022 al ședinței CP;  

  Note informative cu privire la controlul calității elaborării 
proiectelor de lungă durată, prezentate de către director și directori 
adjuncți la ședința CA ;  

 Regulamentul de ordine internă a instituției ; 
 Aprobarea fișelor de post pentru angajații din Instituție;  
  Ordinul nr. 193 din 25.05.2022 cu privire la admiterea la examenul 

de absolvire a gimnaziului. 
 

Constatări În Programul de dezvoltare al instituției pentru anii 2021-2026, sunt 
formulate scopuri, obiective și activități care reflectă toate domeniile vieții 
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școlare. În calitate de document de referință pentru elaborare este specificat 
Metodologia de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale 
autorităților administrației publice centrale, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 176 din 22 martie 2011. Proiectul managerial anual al 
instituției reflectă etapele procesului managerial: Rezultatele analizei 
SWOT, date generale, viziunea și misiunea instituției. Printre mecanismele 
de monitorizare a eficienței  educaționale se numără: asistențele la ore, 
prezentarea notelor informative în cadrul ședințelor CP și CA, discuții în 
cadrul ședințelor cu părinții, analiza rezultatelor semestriale, a examenelor 
etc. În urma autoevaluării instituției, pentru anul școlar 2021-2022, echipa 
managerială a stabilit nivelul de realizare a standardelor de calitate în 
mărime de 70%.  

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: -1,5  

 
Indicator 4.1.2. Realizarea efectivă a programelor și activităților preconizate în planurile strategice 
și operaționale ale instituției, inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și elevilor 
Dovezi   Planul de dezvoltare instituțional pentru anii de studii 2021-2026, 

aprobat la ședința CP , procesul-verbal nr. 04 din 21.01.2022; 
 Proiect managerial 2021-2022 – prezentat la ședința Consiliului 

Profesoral, procesul-verbal nr. 02 din 26.08.2021; 
  Planul de activitate al Consiliului profesoral, discutat și aprobat la 

ședința Consiliului profesoral procesul-verbal nr. 01 din 19.08. 
2021; 

 Registrul Consiliului reprezentativ al părinților, anul de studii 2021-
2022;  

 Registrele proceselor-verbale al ședințelor Consiliului profesoral și 
Consiliului de administrație anul de studii 2021-2022;  

 Registrul Consiliului elevilor  anul de studii 2021-2022;  
 Bugetul instituției, plan de achiziții. 

Constatări Instituția realizează efectiv activitățile din planurile strategice și 
operaționale. Activitățile planificate în planurile strategice și 
operaționale ale instituției de învățământ, inclusiv ale structurilor 
associative ale părinților și elevilor, sunt realizate efectiv și sunt explicit 
orientate spre asigurarea calității în educație.  Instituția monitorizează 
activitatea cadrelor didactice, activitatea Comisiilor metodice, CE, CP și 
altor comisii și organe consultative și de asociere. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0.5 

Punctaj acordat: - 1 

 
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   Planul de dezvoltare instituțional pentru anii de studii 2021-2026, 

aprobat la ședința CP , procesul-verbal nr. 04 din 21.01.2022; 
 Proiect managerial 2021-2022 – prezentat la ședința Consiliului 

Profesoral, procesul-verbal nr. 02 din 26.08.2021; 
 Planurile de activitate ale Comisiilor metodice, aprobatek CP, 

procesu-verbal nr. 02 din 26.08.2021 ; 
 Planu de activitate al CA pentru anul de studii 2021-2022, parte 

componentă a planului managerial anual, aprobat la ședința CP, 



32 
 

procesul verbal nr. 01.19.08.2021 ; 
 Procesul-verbal nr.08 din 05.07.2022,  al ședinței CP cu privire la 

rezultatele examenelor de absolvire a elevilor din cl. a IX-a;  
  Registrul de evidență a Certificatelor de absolvire a gimnaziului; 
 Ordinul nr. 140 din 01.09.2021 privind organizarea alimentației și 

constituirea Comisiei de triere a bucatelor; 
 Procesele –verbale ale ședințelor cu părinții pentru anul 2021-2022. 

  
 

Constatări Instituția promovează un model eficient de comunicare internă și 
externă cu privire la calitatea serviciilor prestate, monitorizând în 
permanență și discutând în cadrul ședințelor Consiliului de administrație 
toate problemele ce țin de activitatea instituției. Deciziile Consiliului de 
administrație sunt afișate pe panoul informativ inclusiv a Consiliului 
elevilor, Consiliului reprezentativ a părinților, sindicatele etc. În 
instituție se promovează activități de informare a cadrelor didactice, 
părinților, asigurând modul transparent, democratic și echitabil cu 
privire la politicile instituționale.  

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,5 

Punctaj acordat: - 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   Planul de dezvoltare instituțional pentru anii de studii 2021-2026, 

aprobat la ședința CP , procesul-verbal nr. 04 din 21.01.2022; 
 Achiziționarea bunurilor și lucrări de reparație efectuate în perioada 

2021-2022: 
 Dotarea instituției cu materiale didactice;  
 Contracte cu diverși firnizori privind asigurarea funcționalității 

instituției: procurări și servicii; 
 Actele ce vizează procurarea materialelor didactice. 

Constatări Infrastructura instituției este anual consolidată în raport cu obiectivele și 
misiunea școlii. Se gestionează eficient resursele materiale și financiare, 
în vederea asigurării unui mediu de învățare sigur și motivant, eficient. 
Au fost consultate acte ce vizează schimbări în infrastructură, procurări 
de materiale de construcție și didactice în instituție.  
Numărul de elevi din gimnaziu de câțiva ani este în jur de 140. Se 
constată o micșorare a numărului de elevi în clasele primare. 
 suprafața spațiilor școlare corespund numărului total de elevi. Instituția 
de învățământ dispune de mobilier  în corespundere cu particularitățile 
de vârstă ale copiilor.  

Pondere și punctaj  Pondere: 2 Autoevaluareconform criteriilor: -0,5 Punctajacordat: - 1 
 
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   

 Planul anual de achiziții ; 
  Raport financiar 2022; 
 Registrul de evidență a fondului de carte și a manualelor școlare; 
 Registrul facturilor fiscale; 
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 Contracte de achiziții.  
 

Constatări Instituția dispune de mijloace de învățământ și auxiliare curriculare 
necesare aplicării curriculumului național. Instituția este dotată cu 
echipamente și materiale, care  facilitează procesul educațional de 
calitate și asigură șanse egale tuturor copiilor. Instituția atrage o mare 
atenție asigurării cu materiale procurate și/ sau confecționate de către 
cadrele didactice, asigurarea bibliotecii și centrului metodic cu literatură 
de specialitate, mijloace TIC. Elevii claselor I-a – a IX-a sunt asigurați 
cu manuale gratis. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: -1,5  

 
Indicator 4.1.6. Încadrarea personalului didactic și auxiliar calificat, deținător de grade didactice 
(eventual titluri științifice), pentru realizarea finalităților stabilite în conformitate cu normativele în 
vigoare 
Dovezi   

  Registrul de ordine privin activitatea de bază;  
  Registrul de ordine cu privire la personal;  
  Dosarele angajaților privind angajarea, pregătirea de specialitate;  
  Statele de personal pentru anul de studii 2021-2022;  
  Contractele individuale de muncă;  
 Fișele de  post ;  
 Raportul statistic anual  cu privire la personalul încadrat în instituțiile de 

învățământ primar și secundar general la începutul anului de studii; 
  Ordinul nr. 141 din 17.09.2021 cu privire la atestarea cadrelor 

didactice, aprobarea componenței Comisiei de atestare a cadrelor 
didactice din Instituție și aprobarea listei nominale a cadrelor didactice 
care solicită conferirea/confirmarea gradelor didactice;  

 Listele tarifare și tabelele de evidență a timpului de muncă ; 
 Schema de încadrare a personalului în instituție ; 
 Fișele de evaluare a performanțelor profesionale ; 
 Certificat de participare la cursuri, seminare , formări. 

 
Constatări Instituția încadrează un număr suficient de cadre didactice calificate. 

Echipa managerială creează diverse contexte de motivare și stimulare a 
performanței în activitate, monitorizează permanent și eficient procesul 
de evaluare a personalului didactic, ponderea cadrelor didactice cu grad 
didactic și care au urmat cursuri de formare continuă, eficacitatea 
dezvoltării profesionale continue a personalului didactic,  non didactic). 
În perioada 2021-2022 în instituție au activat 17 cadre didactice: 
1  cadru didactic  – grad didactic unu; 16  cadre didactice - grad 

didactic doi; bibliotecara- categoria II.  
Pondere și pu Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1 

 
Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condițiile locale și instituționale, în 
limitele permise de cadrul normativ 
Dovezi   Planul de dezvoltare instituțional pentru anii de studii 2021-2026, 

aprobat la ședința CP , procesul-verbal nr. 04 din 21.01.2022; 
 Proiect managerial 2021-2022 – prezentat la ședința Consiliului 

Profesoral, procesul-verbal nr. 02 din 26.08.2021; 
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 Ghiduri metodologice de implementare a disciplinelor opționale; 
 Aprobarea orelor opționale din instituție la ședința CA, procesul-

verbal nr. 01 din 26.08.2021; 
 Proiectele didactice de lungă durată ale disciplinelor opționale; 
 Schema orară a disciplinelor opționale, a cercurilor și a secției 

sportive; 
  Regulamentul de ordine internă, examinat la ședința Consiliului 

profesoral, proces-verbal nr.01 din 26. 08. 20201. 
Constatări Instituția este asigură cu suficiente produse curriculare, auxiliare 

didactice, ghiduri metodologice, mijloace informaționale și 
comunicaționale. În instituție se realizează toate conținuturile 
curriculare proiectate conform Curriculumului Național, cu adaptare la 
condițiile instituționale. Orele opționale sunt repartizate la solicitarea 
elevilor ținânduse cont de interesele elevilor. Administrația 
monitorizează realizarea cerințelor curriculare.  

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

Total standard 8,5 
 
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   Planul de dezvoltare instituțional pentru anii de studii 2021-2026, 

aprobat la ședința CP , procesul-verbal nr. 04 din 21.01.2022; 
 Proiect managerial 2021-2022 – prezentat la ședința Consiliului 

Profesoral, procesul-verbal nr. 02 din 26.08.2021; 
 Monitorizarea internă de către administrația gimnaziului/ 

monitorizarea externă de către DGÎ Cahul și alte organe de control: 
monitorizarea implementării ECD în clasa aV-a și a VI-a; 

 Procesul-verbal nr. 01 din 19.08.2021 al ședinței CP cu privire la 
calitatea în educație – necessitate și firesc; 

 Raportul privind rezultatele examenelor de absolvire ale elevilor 
clasei a IX-a, sesiunea 2022; 

 Rapoartele de activitate ale Comisiilor metodice pentru anul de 
studii 2021-2022.  

 
Constatări Administrația gimnaziului se implică sistematic în procesul de 

monitorizare realizării  curriculumului, a conținuturilor curriculumului 
adaptat  realizând anual: controale planificate, evaluarea documentației 
școlare (cataloage școlare, proiectări etc.) analiza asistențelor la ore și 
evaluarea rezultatelor școlare. Asigură cu mijloace necesare sălile de 
clasă, încurajează formarea continuă a cadrelor didactice, creând 
premise pentru implementarea eficientă a Curriculumului.  

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
0,75 

 
Indicator 4.2.2. Prezența, în planurile strategice și operaționale, a programelor și activităților de 
recrutare și de formare continuă a cadrelor didactice din perspectiva nevoilor individuale, 
instituționale și naționale 
Dovezi   Planul de dezvoltare instituțional pentru anii de studii 2021-2026, 
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aprobat la ședința CP , procesul-verbal nr. 04 din 21.01.2022; 
 Proiect managerial 2021-2022 – prezentat la ședința Consiliului 

Profesoral, procesul-verbal nr. 02 din 26.08.2021; 
 Certificate de participare a cadrelor didactice la cursurile de formare 

„Alfabetizarea digitalăe etapa a III-a”, 2022 ; 
 Rezultatele participării cadrelor didactica la activitățile de formare și 

dezvoltare profesională( certificate , ordine); 
 Panoul informațional al cadrelor didactice.    
 

Constatări În planurile strategice și operaționale a instituției sunt prevăzute 
activități de formare continuă ale cadrelor didactice, aceasta 
monitorizând permanent necesarul de cadre. În acest sens, sunt 
planificate și realizate mai multe activități menite să acorde consultanță 
metodică și psihopedagogică cadrelor didactice, să asigure o integrare 
rapidă a cadrelor didactice.  În Programul de dezvoltare instituțională și 
în Proiectul managerial anual al instituției de învățământ, sunt incluse 
activități de formare continuă pentru cadrele didactice.  

Pondere și punctaj 
acordat  

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

 
Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 4.2.3. Existența unui număr suficient de resurse educaționale (umane, materiale etc.) 
pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 
Dovezi    Dotarea cu materiale tehnologice, didactice; 

  Baza de date cu referire la potentialul didactic la disciplinele 
disciplinele de studii; 
 Registrul de ordine cu privire la angajare, transfer și eliberarea 
personalului ;  
 Baza de date cu referire la atestarea cadrelor didactice;  

 Registrul de evidență contabilă a bunurilor materiale ale 
instituției ; 

 Contractele individuale de muncă, dosarele personalului 
angajat ; 

 Fișele de evaluare a performanței profesionale ; 
 Planul de activitate a activității bibliotecii, anul de studii 2021-

2022 ; 
 Certificate de participare la activități de formare continuă a 

cadrelor didactice ; 
Constatări Instituția deține informații și monitorizează sistematic și eficient 

numărul, calitatea și utilizarea resurselor educaționale, aplicarea 
strategiilor didactice interactive, inclusiv a mijloacelor TIC în procesul 
educațional. Se acordă o mare atenție pregătirii profesionale ale cadrelor 
didactice, se asigură un process educational calitativ. 
  

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

 
Indicator 4.2.4. Monitorizarea centrării pe Standardele de eficiență a învățării, a modului de 
utilizare a resurselor educaționale și de aplicare a strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în 
procesul educațional 
Dovezi    Planul de dezvoltare instituțional pentru anii de studii 2021-2026, 

aprobat la ședința CP , procesul-verbal nr. 04 din 21.01.2022; 
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 Proiect managerial 2021-2022 – prezentat la ședința Consiliului 
Profesoral, procesul-verbal nr. 02 din 26.08.2021; 

 Orarul lecțiilor și activităților extrașcolare aprobat la ședința CA, 
procesul-verbal nr.01 din 26.08.2021; 

 Accesul tuturor elevilor și al cadrelor didactice la rețeaua de 
calculatoare pentru documentare și informare; 

 Utilizarea TIC în cadrul orelor, monitorizarea prin asistențe la ore; 
 Rețea de internet prin fir Wi-Fi în instituție; 
 Acte de inventariere; 
 Proiectele didactice de scurtă și de lungă durată; 
 Rapoarte cu privire la rezultatele evaluărilor semestriale/anuale. 

Constatări  Instituția monitorizează sistematic elaborarea proiectelor didactice în 
conformitate cu principiile educației centrate pe elev și pe formarea de 
competențe, în vederea valorificării curriculumului predat în baza 
Standardelor de eficiență a învățării. Activitatea echipei manageriale 
este axată pe încurajarea aplicării de către cadrele didactice a strategiilor 
didactice interactive, a instrumentelor TIC, monitorizarea fiind realizată 
prin observări, asistențe la ore, verificarea periodică a calității 
proiectelor didactice. Instituția promovează rezultatele schimbului de 
experiență, aplicarea TIC-ului în rândul cadrelor didactice. Sălile de 
clasă sunt dotate conform Standardelor minime de dotare a cabinetelor 
cu mobilier funcțional . 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

 
 
 
 
Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate pe 
elev/ copil și pe formarea de competențe, valorificând curriculumul în baza Standardelor de 
eficiență a învățării 
Dovezi    Fișă de asistență la orele demonstrative în cadrul întrunirilor metodice, 

atestărilor cadrelor didactice; 
 Proiecte didactice de lungă durată discutate anual la ședințele 

Comisiilor metodice din august; 
 Proiecte didactice de scurtă durată la disciplinele școlare; 
 Nota informativă cu privire la activitatea Comisiilor metodice 

din instituție; 
 Registrele de evidență  a proceselor-verbale ale ședințelor CA, 

CP; 
 Certificate departicipare la cursurilede formare;Nota informative 

cu privire la rezultatele observării ăn cadrul asistenșelor la ore. 
Constatări Instituția organizează și monitorizează desfășurarea sistematică a 

evaluării rezultatelor învățării în conformitate cu Standardele naționale 
și Referențialul de evaluare, urmărind rezultatele ce țin de evoluția și 
progresul elevilor. Administrația instituției este informată privitor la 
rezultatele activității cadrelor didactice. Totodată, se atestă participarea 
activă a cadrelor didactice la diverse cursuri și stagii de formare 
continuă la nivel local și național. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2 
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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   Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat 

la ședința Consiliului profesoral, procesul-verbal nr.02 din 26.08.2021;  
  Ordinul nr.186 din 01.09.2021 cu privire la promovarea elevilor;  
 Raportul cu privire la rezultatele examenelor de absolvire a gimnaziului, 

sesiunea 2022;  
  Raportul ce privire la testarea națională, sesiunea 2022 ; 
 Ordinul nr.191 din 30.03.2022 cu privire la desfășurarea testării 

candidaților la examenele de absolvire, sesiunea 2022 ; 
 Ordinul nr. 192 din 11.05.2022 cu privire la testarea națională în 

învățământul primar, sesiunea 2022 ; 
 Graficul desfășurării evaluărilor sumative ; 
 Note informative cu privire la rezultatele evaluărilor sumative ; 
 Registrul de asistări la ore pentru anul de studii 2021-2022. 

Constatări Instituția organizează sistematic activități de evaluare a rezultatelor învățării 
în conformitate cu Standardele de eficiență a învățării, a Referențialului de 
evaluare a competențelor specifice formate elevilor și Metodologiei ECD, 
asigurând sprijinul individual al elevilor pentru obținerea rezultatelor 
învățării. În instituție se respectă Regulamentul privind evaluarea și notarea 
rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și 
promovarea în învățământul secundar. Semestrial diriginții și echipa 
managerială realizează sintetizarea datelor cu privire la nivelul randamentul 
școlar. Rezultatele de la examenele în clasele primare și gimnaziale 
demonstrează că toți elevii sunt bine pregătiți pentru viață. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

 
Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu 
misiunea școlii, cu obiectivele din curriculum și din documentele de planificare strategică și 
operațională 
Dovezi    Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, 

aprobat la ședința Consiliului profesoral, procesul-verbal nr.02 din 
26.08.2021;  

 Planurile de activitate ale Comisiilor metodice pentru anul de studii 
2021-2022; 

 Calendarul activităților extrașcolare; 
 Planul anual de activitate al directorului adjunct educație, anul de studii 

2021-2022; 
 Ordinul nr.214 din 27.05.2022 cu privire la organizarea și desfășurarea 

evenimentului ,, Gala premianților, 2022’’ 
 Note informative cu privire la desfășurarea activitățiloe extracurriculare 

și extrașcolare; 
 Decade ale disciplinelor. 

Constatări Instituția organizează și desfășoară la nivel instituțional, comunitar, 
raional, diverse activități extrașcolare în concordanță cu misiunea școlii, 
cu obiectivele din curriculum și din documentele de planificare 
strategică și operațională. Sunt realizate mai multe activități pentru elevi 
în colaborare cu partenerii educaționali din comunitate. Se atestă 
implicarea activă a tuturor elevilor din instituție și a unor părinți. 
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Rezultatele activităților și succesele elevilor sunt diseminate prin 
intermediul  paginii web a localității, panourilor informaționale.  

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

 
Indicator 4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/ copii, întru a obține rezultate în 
conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES care 
beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI) 
Dovezi   Convorbiri, discuții individuale; 

  Consiliere psihologică cu elevii și părinții acestora; 
 Asigurarea sprijinului individual pentru elevii din familii social-
vulnerabile; 
 Diplomele elevilor obținute la diverse concursuri școlare și extrașcolare;  

 Nota informativă cu privire la rezultatele elevilor obținute la 
olimpiadele școlare locale și raionale; 

 Valorificarea și socializarea elevilor prin activități extradidactice; 
 Orarul activităților cercurilor, aprobat la ședința CA, procesul-verbal 

nr.01 din 26.08.2021. 
Constatări Instituția asigură sprijinul individual al fiecărui elev în cadrul procesului 

educațuional. Rezultatele elevilor confirmă realizrea Standardelor de 
eficiență a învățării. Cadrele didactice implică toți elevii în procesul 
educațional pentru obținerea performanțelor așteptate. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

Total standard 11,25 
 
Standard 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul 
educațional 
Domeniu: Management 
Indicator 4.3.1. Asigurarea accesului elevilor/ copiilor la resursele educaționale (bibliotecă, 
laboratoare, ateliere, sală de festivități, de sport etc.) și a participării copiilor și părinților în procesul 
decizional privitor la optimizarea resurselor 
Dovezi   

 Planul de dezvoltare instituțional pentru anii de studii 2021-2026, 
aprobat la ședința CP , procesul-verbal nr. 04 din 21.01.2022; 

 Orarul lecțiilor și activităților extracurriculare, aprobat la ședința 
CA, procesul-verbal nr.01 din 26.08.2021; 

 Registrul de evidență a manualelor școlare;  
 Actele ce vizează procurarea materialelor didactice; 
 Asigurarea elevilor în proporție de 100% cu manuale școlare; 
 Biblioteca cu fondul de carte peste 2300 exemplare;  
  Registru de evidență zilnică a activității bibliotecii școlare;  
  Serviciile oferite de asistenta medicală, diriginți, cadrele didactic ;  
 Centrul de resurse pentru tineri;  
  Sala de sport;  
  Sala de festivități;  
 Planul de activitate a activității bibliotecii, anul de studii 2021-2022; 
  Teren sportiv;  
 Muzeul – Casa Mare;  
 Procesele-verbale ale ședințelor CA, CP, CE, CPr; 
 Registrul de inventariere a fonduluyide carte; 
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 Nota informarivă privind asigurarea cu manuale. 
Constatări În instituție se asigură accesul latoate resursele educaționale existente. 

Instituția a coordonat orarul lecțiilor cu orarul activităților extracurriculare, 
a dotat biblioteca cu literatură necesară și mobilier corespunzător.  Instituția 
de învățământ dispune de depozit spațios pentru păstrarea manualelor. 
Părinții împreună cu elevii participă periodic la diverse activități desfășurate 
în incinta  gimnaziului. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

 
Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 4.3.2. Existența bazei de date privind performanțele elevilor/ copiilor și mecanismele de 
valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 
modificat sau a PEI 
Dovezi  Acte confirmative la dotarea instituției; 

 Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat 
la ședința Consiliului profesoral, procesul-verbal nr.02 din 26.08.2021;  
 Ordinul nr.140 din 01.09.2021 cu privire la actualizarea datelor în 

SIME;  
 Panou informațional cu rezultatele remarcabile ale elevilor. 
 

 Articole în presa periodică; 
 Diplome, mențiuni la finele anului de studii 2021-2022; 
 Baza de date privind performanțele elevilor- Registrul de evidență; 
 Baza de date SIME,  SIPAS; 
 Tabelul de performanță școlară; 
Nota informativă cu privire la rezultatele elevilor la olimpiada școlară locală 
și raională. 
 
 
  

Constatări Instituția deține și monitorizează sistematic completarea și actualizarea 
bazei de date cu privire la rezultatelor școlare. În fiecare an, instituția 
înregistrează performanțe noi ale elevilor în diverse domenii, care sunt 
afișate pe holul instituției la loc vizibil și sunt prezentate în cadrul 
Consiliului profesoral. Din interviul cu cadrele didactice se constată, că 
elevii sunt stimulați să participe la diverse activități extrașcolare. 
Cadrele didactice acordă permanent suport informațional și metodic 
elevilor care sunt pregătiți pentru a participa la olimpiadele raionale pe 
discipline, motivează elevii să participe în diferite proiecte locale, 
naționale. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: -1,5  

 
Indicator 4.3.3. Realizarea unei politici obiective, echitabile și transparente de promovare a 
succesului elevului/ copilului 
Dovezi   Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, 

aprobat la ședința Consiliului profesoral, procesul-verbal nr.02 din 
26.08.2021;  

  Panou informațional; 
 Articole în presa periodică, pliante etc.; 
 Diplome, premii etc. 
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 Regulamentul de ordine internă al instituției 
 Rezultate ale participări la concursuri și olimpiade școlare. (Baza de date, 
Registrul de evidență a diplomelor acordate) 
 Diplome decernate pentru diverse activități ale elevilor la nivel raional, 

republican. 
 Activitate anuală ,,Gala olimpcilor și participanților”. 

Constatări Instituția tinde să realizeze politici obiective, echitabile și transparente 
de promovare al succeselor elevilor. Administrația gimnaziului 
implementează diverse metode de promovare a rezultatelor elevilor din 
instituție: sunt emise ordine cu privire la acordarea diplomelor pentru 
rezultate excelente la învățătură și purtare exemplară;  

      Plasarea pe pagina web a localității informației cu privire la rezultatele 
activităților în care sunt antrenați elevii;  
 Implicarea a elevilor în cadrul Festivalului „Poezia –n vers de dor” și la 
concursul raional „La izvoarele înțelepciunii”; ,,Bucuria învierii”, ,,Cântecul 
Pascal” ș.a Anual, instituția organizează pentru elevi excursii, vizite la 
teatru, la muzeele din vecinătate și capitală. Echipa managerială și cadrele 
didactice demonstrează acțiuni realizate în vederea integrării tuturor copiilor 
din instituție în scopul promovării stării de bine și a obținerii noilor 
realizări.  

Pondere și punctaj 
acordat  

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

 
Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 4.3.4. Încadrarea elevilor/ copiilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindu-le 
capacitățile de dezvoltare individuală, și consultarea lor în privința conceperii și aplicării CDȘ 
[partea finală de după ultima virgulă nu se referă la IET] 
Dovezi   Planul de dezvoltare instituțional pentru anii de studii 2021-2026, 

aprobat la ședința CP , procesul-verbal nr. 04 din 21.01.2022; 
 Orarul lecțiilor și activităților extracurriculare, aprobat la ședința 

CA, procesul-verbal nr.01 din 26.08.2021; 
  Discuții individuale cu elevii, părinții; 
 Tabele de performanță/reușită școlară ale elevilor; 
  Fise de evaluare/ autoevaluare a cadrelor didactice pentru anul școlar 
2021-2022; 

 Proiectele didactice de scurtă și lungă durată; 
 Rezultate ale observărilor din cadrul asistențelor la ore; 

Constatări  Instituția încadrează sistematic elevii în procesul de învățare și 
colaborare prin intermediul activităților educaționale curriculare și 
extracurriculare realizate. Activitățile propuse pun în evidență axarea pe 
dezvoltarea capacităților individuale ale elevilor, integrând cu succes 
toți elevii din instituție. În rezultatul asistărilor la ore, s-a constatat că 
elevii demonstrează capacitatea de învățare eficientă prin cooperare. 
Consiliul elevilor participă activ în viața gimnaziului, planificând 
diverse activități cu implicarea tuturor elevilor doritori din instituție. 
Activitățile educaționale curriculare și extracurriculare pun în evidență 
dezvoltarea capacităților individuale ale elevilor.  

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: - 
1,5 

Total standard 5,5 
 

Dimensiune IV Puncte forte Puncte slabe 
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[Se va completa la 
finalul fiecărei 

dimensiuni] 

 Diversitatea ofertei educaționale 
curriculare.  

  Motivarea și încurajarea cadrelor 
didactice pentru creșterea 
profesională și implicarea alături de 
elevi și părinți și alți parteneri 
comunitari în diverse proiecte 
educaționale. 
 

 Limitarea participării dar și 
organizării unor activități din 
cauza situației Covid-19. 
 

 
Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile 
echității de gen 
Domeniu: Management 
Indicator 5.1.1. Asigurarea echității de gen prin politicile și programele de promovare a echității de 
gen, prin informarea în timp util și pe diverse căi a elevilor/ copiilor și părinților în privința acestor 
politici și programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a activităților de 
prevenire a discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul 
interrelaționării genurilor 
Dovezi   Planul de dezvoltare instituțional pentru anii de studii 2021-2026, aprobat 

la ședința CP , procesul-verbal nr. 04 din 21.01.2022; 
 Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat 
la ședința Consiliului profesoral, procesul-verbal nr.02 din 26.08.2021;  
 Registrul de evidență ale proceselor-verbale ale ședințelor CP, CA, 

CM ; 
 Raportul nr. 1-edu privind activitatea instituțiilor de învățământ primar 

și secundar general la începutul anului de studii; 
  Plan de acțiuni privind reducerea violenței în mediul școlar pentru anul 

de studii 2021-2022; 
   Raport privind evidența sesizărilor cazurilor de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic, 2021-2022;  
  Fișele de post ale cadrelor didactice;  
 Registrul de evidență a fișelor de sesizare; 

 Nota informativă cu privire la disciplinele opționale și orele de cerc 
aprobate la ședința CA, procesul-verbal nr.01 din26.08.2021. 

  
Constatări Administrația gimnaziului și cadrele didactice demonstrează deschidere 

pentru promovarea educației sensibile la gen. Pe parcursul anului, elevii 
și părinții sunt informați cu privire la modalitățile de prevenire a 
discriminării de gen și a altor forme de discriminare. Activitățile 
planificate și desfășurate se axează inclusiv pe principiul non-
discriminării. Portofoliile cadrelor didactice conțin proiecte de lecții și 
scenarii pentru activități extracurriculare, în care se abordează inclusiv 
și aspectul incluziunii de gen. În cadrul ședințelor cu părinții se discută 
aspecte legate de relaționarea genurilor.  
Instituția oferă servicii de consiliere și orientare în domeniul 
interrelaționării genurilor inclusiv prin intermediul activităților și 
consultațiilor de  asistentul medical și activitatea diriginților. Diriginții 
de clasă organizează măsuri extracurs cu elevii ți părinții, întâlniri cu 
parteneri edicaționali: medici, asistenți sociali. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2 
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Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării 
cadrelor didactice în privința echității de gen 
Dovezi  Planul de activitate al Comisiei metodice   Dezvoltare Personală și 

Consiliere pentru anul de studii 2021-2022; 
  Activități de formare ale cadrelor didactice ; 
 Nota informativă cu privire la protecția drepturilor copiilor; 
 .Certificate de participare la cursuri de formare continuă; 
   Cursuri de formare a cadrelor didactice organizate de către IȘE, 

Chișinău 2021- 2022 ; 
 Raportul de activitateal Comisiilor metodice ; 

 Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, 
aprobat la ședința Consiliului profesoral, procesul-verbal nr.02 din 
26.08.2021;  

 Registrul de evidență ale proceselor –verbale  ale ședințelor CA . 
Constatări  Instituția planifică și dispune de resurse necesare (cadre didactice, 

mijloace, literatură și alte materiale didactice), care pot fi aplicate în 
procesul organizării/ desfășurării unor activități de formare la nivel 
local. Asigură cu spații suficiente și adecvate pentru organizarea 
activităților care susțin și promovează particularitățile de gen. Instituția 
deleagă, analizează și duce evidența rezultatelor instruirilor cadrelor 
didactice (în dependență de necesitățile personale și instituționale) , 
repartizează sistematic cadre didactice la diverse cursuri de formare 
continuă.  

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75 

Punctaj acordat: -1,5  

 
Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 5.1.3. Realizarea procesului educațional – activități curriculare și extracurriculare – în 
vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-
cheie ale educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen 
Dovezi    Panoul de afișaj, buletine informative, broșuri;  

  Discuții cu cadrele didactice; 
   Chestionare realizate și aplicate în rândul elevilor și părinților.  
  Planul de activitate a CE; 
     Campania „Spune nu violenței” . 
 Panoul informațional al Consiliului elevilor;  

 Raportul de activitate al Comisiei metodice Dezvoltare Personală și 
Consiliere; 

 Proiectele didactice de lungă durată la disciplinele Dezvoltare 
personală;  Educație moral-spirituală; Educaţia civică (Activități 
curriculare depromovare a echității de gen); 

 Nota informative cu privire la realizarea activităților curriculare și 
extracurriculare; 

 
Constatări Instituția organizează activități în vederea prevenirii comportamentului 

discriminatoriu în rândul elevilor. Monitorizează activitatea și 
manifestările elevilor în cadrul activităților școlare și extrașcolare.. 
Implică activ părinții în activități privind direct sau indirect echitatea de 
gen. Se atestă implicarea activă a diriginților în activitățile de informare 
a elevilor și părinților cu privire la egalitatea de gen. Elevii instituției 
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sunt familiarizați cu conceptele educației de gen prin intermediul 
activităților și discuțiilor organizate de diriginți, întâlnirilor periodice cu 
reprezentanții ONG. În instituție, fetele și băieții sunt implicați în 
condiții egale în diverse evenimente, acțiuni de voluntariat, competiții 
sportive și activități culturale. 

Pondere și punctaj 
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -
1.0 

Punctaj acordat: - 2 

Total standard 5,5 
 

Dimensiune V 
[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția asigură echitatea de gen ; 
 Prteneriate comunitare, naționale 

eficiente. 
 

 Lipsa formării tematice pentru 
cadrele didactice ; 

 Număr modest de activități în 
vederea formării 
comportamentului 
nedescriminatoriu. 
 

 
 
 
Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 
 

Puncte forte Puncte slabe 
Puncte tari : 

 Aplicarea  legislaţiei în domeniul educaţiei; 
 Implementarea politicilor educaționale; 
 Abilităţi de planificare strategică ale  profesorilor 

gimnaziului; 
 Centrarea managementului şcolar   pe obiective 

strategice şi pe obţinerea de  performanţe; 
 Cadre didactice calificate cu interes sporit pentru un 

învățământ modern; 
 Colaborare  eficientă cu APL şi alţi parteneri 

educaţionali; 
 Creşterea numărului cadrelor didactice care utilizează 

sisteme moderne de predare – învăţare - evaluare; TIC. 
 Climat educațional deschis, stimulativ, asigurarea 

accesului tuturor elevilor la un învățământ de calitate ;. 
 Starea fizică bună a spațiilor școlare și încadrarea în 

normele de igienă; 
  Dezvoltarea continua a  bazei  materiale a instituției; 
 Participarea  cadrelor didactice la perfecționări și 

cursuri de formare continuă; 

 Aplicarea  curriculumului național (2019), axat pe 
competenţe,  pe achiziţiile finale ale elevului . 

Puncte slabe: 
 Lipsa de motivație pentru învățătură a 

unor elevi; 
 Insuficienta colaborare a părinţilor cu 

instituția; 
 Neimplicarea tuturor cadrelor  didactice ,  

a elevilor  şi părinţilor în actul decizional 
şi educaţional; 

 Cadre didactice care nu au formate 
competențele digitală şi antreprenorială; 

 Volum mare de responsabilități a 
cadrelor didactice și manageriale; 

 Interes scăzut al unor cadre didactice 
pentru antrenarea în diverse proiecte; 

 Nevalorificarea la maximum în cadrul 
lecțiilor a softurilor educaționale; 

 Resurse financiare bugetare și extrabugetare  
pentru lucrări de reparații generale, 
procurarea materialelor în scopul 
îmbunătățirii condițiilor de activitate. 

Oportunități Riscuri 
Oportunitaţi: 

 Posibilitatea îmbunătățirii bazei materiale prin 
realizarea unor proiecte de dezvoltare instituțională în 
cadrul unor programe naționale; 

 Dezvoltarea unor parteneriate interne și externe; 
  Formare continuă a personalului didactic în 

management educaţional; 
 Posibilitatea inițierii unor proiecte educaționale; 
 Accesul cadrelor didactice, al elevilor si al părinţilor la 

programele de implementare a tehnologiilor de 
comunicare şi informare în mediul şcolar şi comunitar; 

Ameninţări: 
 Insuficienţa resurselor financiare pentru 

realizarea unor proiecte; 

 Micşorarea efectivelor de elevi; 

 Resurse limitate pentru satisfacerea  
cerinţelor şcolii; 

 Neîncrederea unor elevi şi părinţi în 
beneficiile educaţiei. 

 Disponibilitate scăzută a părinţilor 
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 Crearea condiţiilor pentru integrarea copiilor cu 
dizabilităţi în învăţămîntul general; 

 Realizarea activităţilor specifice menite să creeze un 
mediu educaţional activ, în care copiii să se simtă în 
siguranţă fizică şi psihică; 

       Diversificarea ofertei educaționale, curriculumul la      
decizia instituției. 

pentru problemele propriilor copii. 

 Uzura fizică şi morală a spaţiilor şcolare. 

 Insabilitatea le nivel social și economic; 

 Criza de timpa părinților datorită situației 
economice carereduce implicarea 
familiei în viața școlară. 

 

 
 
Tabel privind nivelul de realizare a standardelor [se completează pentru Raportul de activitate ce 
urmează a fi prezentat la ANACEC, în vederea evaluării externe]: 
 

Standard 
de calitate 

Punctaj 
maxim * 

Anul de studiu 
2021__-2022__ 

Anul de studiu 
20__-20__ 

Anul de studiu 
20__-20__ 

Anul de studiu 
20__-20__ 

 

Autoevalua
re, puncte 

Nivel 
realizare, % 

Autoevalua
re, puncte 

Nivel 
realizare, % 

Autoevalua
re, puncte 

Nivel 
realizare, % 

Autoevalua
re, puncte 

Nivel 
realizare, % 

1.1 10 8,75        
1.2 5 4,0        
1.3 5 3,75        
2.1 6 5,0        
2.2 6 4,75        
2.3 6 5,0        
3.1 8 5,5        
3.2 7 5,75        
3.3 7 4,75        
4.1 13 8,5        
4.2 14 11,25        
4.3 7 5,5        
5.1 6 5,5        

Total 100 78 78%       

 
* În cazul în care un anumit standard sau anumiți indicatori nu se aplică la evaluarea instituției date, la Total se va înscrie suma 
punctelor acordate prin indicatorii evaluabili. 

 
Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic: 
 

Anul de studiu Nr. total cadre 
didactice 

Distribuția calificativelor 

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător 
2021-2022 17 - 17 - - 

      
      
      

  

Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere:  
 

Anul de studiu Nr. total cadre de 
conducere 

Rezultatele prezentării Raportului anual de activitate 

se aprobă nu se aprobă 
2021-2022 3 3 - 

    

    

    

 
 
 
Semnătura cadrului de conducere  Macovei Angela_ 
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