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     Dimensiunea I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

 

Standard 1.1. Asigurarea securității și protecției tuturor copiilor. (Punctaj maxim acordat – 10) 

    Domeniu: Management 

    Indicator 1.1.1. Prezența documentației tehnice, sanitaro-igienice și medicale și monitorizarea     

                           permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

 
     Tabel pentru completare (indicator 1.1.1.) 

Dovezi 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.1. Autorizație sanitar-veterinară de funcționare, nr. 0106101, din 2018; 

1.1.1.2.  Autorizație sanitară pentru funcționare; nr. 002380/2019, valabilă până la 

09.09.2024; 

1.1.1.3.  Pașaportul școlii, din 27.02.1976 

1.1.1.4. Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor și angajaților; 

1.1.1.5.  Meniul-model . Alimentația elevilor în școală, aprobat și coordonat de CSP   

              Cahul.26.08.2021.  

 1.1.1.6.  Statutul Instituției, avizat de Ministerul Justiției al RM, nr 5583, din 12.12.2012; 

 1.1.1.7. Recoltarea probelor de apă, proces-verbal din 25.09.2021, ANSA Cahul;  

 1.1.1.8.  Avizele medicale ale angajaților, august, 2021;    

 1.1.1.9.  Schema de evacuare a elevilor/ copiilor și personalului în cazuri de situații    

                excepționale;   

 
 

Constatări 
 
 
 
 
 

    Administrația instituției de învățământ deține documentația tehnică, sanitaro-igienică prin 

care se atestă pregătirea gimnaziului pentru desfășurarea procesului educațional. 

Documentaţia necesară pentru desfăşurarea procesului educational corespunde normelor 

reglatorii;   

    Se atestă o colaborare durabilă cu autoritatea publică locală,  alte structuri asociate în 

vederea asigurării securităţii şi siguranţei elevilor;   

    Documentația privind protecția civilă în situații excepționale necesită actualizare ți 

completare.   

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 1 
 

Autoevaluarea conform criteriilor:  
 

  
Punctaj:0,75 

 

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

                          programului educativ. 

Dovezi 
 
 
 
 
 
 
 

 1.1.2.1. Graficul de serviciu al paznicilor, deriticătoarelor, cadrelor didactice și administrației   

              gimnaziului confirmate prin ordin; ordinul nr. 02 din 02.09.2021; 

 1.1.2.2. Registre de instructaj. 

 1.1.2.3. Fişa de post pentru personalul de pază, aprobată ord. nr. 02, din 07.09.2021;  

 1.1.2.4.  Registrul de evidenţă al persoanelor care vizitează instituţia; 

 1.1.2.5.  Prevederi în Regulamentul de ordine internă, examinat la ședința Consiliului de   

              administrație, proces-verbal nr.02 din 26. 10. 2016, cap. 2, pag. 2-5; 

 1.1.2.6. Caiet de instruire privind regulile de securitate.    

 1.1.2.7. Plan individual pentru prevenirea, abordarea și monitorizarea violenței în școală, 

aprobat    

              CP, proces-verbal nr.01 din 23.09.2021; 

 1.1.2.8.  Registru de evidență a cazurilor de ANET, prezența cutiuței de încredere;  
   

Constatări 

• Angajații țin cont de prevederile din Fișa postului, respectă graficul de serviciu.   

  Instituția deține actele referitoare la pază și asigură securitatea elevilor a instituției și a teritoriului    

  adiacent. 

  Lipsa camerelor de supraveghere. 
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Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 1 
 

Autoevaluarea conform criteriilor:  
 

 

Punctaj: 0,75 

 

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

Dovezi 
 
 
 
 

 1.1.3.1. Proces-verbal nr. 01 din 28.08.2021 al Consiliului de Administraţie privind pregătirea    

              instituţiei pentru noul an şcolar: 

1.1.3.2.  Aprobarea fişelor postului; 

1.1.3.3.  Repartizarea șarjei didactice; 

1.1.3.4.  Orarul sunetelor; Orarul lecțiilor; Orarul orelor opționale; Orarul secției sportive; 

1.1.3.5. Planul managerial, aprobat la Consiliul profesoral 23.09.2021 și coordonat de DGÎ 

Cahul; 

Constatări 

 •  Desfășurarea activităților educaționale conform orarului aprobat la începutul anului școlar. 
   Elaborarea orarului conform Planului-cadru în vigoare; 

     Orarul evaluărilor sumative nefuncțional.    
Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere: 1 
 

Autoevaluarea conform criteriilor:  
 Punctaj: 0,75  

 

Domeniu: Capacitatea instituțională 

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

                        particularităților psihofiziologice individuale. 

 

Dovezi 
 
 
 
 

1.1.4.1. Fiecare sală de clasă este dotată cu mobilier adecvat vârstei; 

1.1.4.2.  Fiecare elev este asigurat un loc individual în bancă; 

1.1.4.3. Caiet de inventariere; 

1.1.4.4. Registrul bunurilor materiale; 

1.1.4.5.  Facturi de donație, 15 bănci, 28 de scaune, aprilie 2022; 

Constatări 
Pondere și 

punctaj 

Sălile de clasă dotate cu mobiler corespunzător vârstei și numărului de elevi; 

Instituția asigură condiţii optime pentru desfăşurarea procesului educaţional de calitate;  
Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor:  
 

Punctaj:  

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 
 
 
 

1.1.5.1. Registrul de evidență a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor și materialelor de 

sprijin la: chimie, biologie, fizică, informatică, educație tehnologică, educație fizică;    

1.1.5.2. Registru de evidență a echipamentului TIC; 

Constatări 
 
 
 
 

Dotarea instituţiei cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile;)  

Dotarea sălilor de clasă cu PC, laptop, tablă interactivă, televizoare LED și WiFi; 

Personalul non-didactic este asigurat cu echipament în corespundere cu parametrii 

sanitaro-igienici.  

Pondere și 
punctaj 

Pondere:

1 

Autoevaluarea conform criteriilor:  
 

Punctaj:  
1 

           

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

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

 
 

1.1.6.1. Autorizație sanitar-veterinară de funcționare, nr. 0106101, din 2018; 

1.1.6.2. Autorizație sanitară pentru funcționare; nr. 002380/2019, valabilă până la 09.09.2024; 
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1.1.6.3. Fișele examenelor medicale ale angajaților cantinei, august, 2021; 

1.1.6.4. Registrele necesare privind siguranța normelor sanitare și a produselor alimentare,    

             proces-verbal al CP , nr. 01 din 23.09.21; 

1.1.6.5. Ord. nr. 05, din 08.09.2021, cu privire la organizarea alimentației și constituirea   

             comisiei de triere.  

1.1.6.6. Planul de activitate al lucrătorului medical, proces-verbal al CP , nr. 01 din 23.09.21; 

 

Constatări 
 
 

Spațiu pentru prelucrarea și servirea hranei conform cerințelor sanitaro-igienice; 

Camere frigorifice; 

Mobilier adecvat; Blocul alimentar renovat este  dotat cu utilaj adecvat;   

Lavuare cu apă curgătoare, uscătoare;   

Alimentaţia elevilor de la toate treptele de școlaritate.   

Pondere și 
punctaj 

Pondere:

1 

Autoevaluarea conform criteriilor:  Punctaj:  

1 

  

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

                            confort pentru elevi. 

Dovezi 
 
 
 

1.1.7.1. Existența a  spaților sanitare în interior și în curte; 

1.1.7.2. WC-uri în incinta instituției, separate pentru băieți și fete;    

1.1.7.3. Lavoare cu apă curgătoare, apă caldă; 

1.1.7.4. Existența graficului de igienizare și curățenie în fiecare spațiu sanitar. Spațiile   

             sanitare se igienizează cu regularitate;    

1.1.7.5. Plan de curățenie și dezinfectare, process-verbal CA nr. 01 din 26.08.21; 

Constatări 
 
 

Toaletă cu spațiu separat pentru fete, băieți și angajați; 

Instituția este dotată cu blocuri sanitare. 

Instituția dispune de produse igienice necesare.   
Accesibilitatea în blocul sanitar din interior este limitată;    
 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

   

Punctaj:  

0,75 

 

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

 

Dovezi 
 
 
 
 
 

1.1.8.1. Planul Protecției Civile în caz de situații excepționale al gimnaziului, aprobat  

             22.10.2019  

1.1.8.2. Schema de evacuare a elevilor și a personalului în cazuri de situaţii excepţionale;    

1.1.8.3. Stingătoare cu termene valabile; 

1.1.8.4. Ladă cu nisip, lopată și căldare; 

1.1.8.5. Ieșire de rezervă din instituție; 

Constatări 
 
 

Prezența mijloacelor antiincendiare; 

Panou informativ; 

Ieșire de rezervă; 

Necesitatea de a actualiza documentația privind organizarea măsurior de Protecție Civilă în 

situații excepționale. 
Pondere și 

punctaj 
Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor:  
 

Punctaj:  

0,50 

 

 

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.  



7 
 

 
 

 

 

 

 

Dovezi 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9.1. Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința   

 Consiliului Profesoral, process-verbal nr. 01 din 23.09.2021;    

1.1.9.2.  Repere metodologice cu privire la activitatea managerilor școlari, în scopul 

formării comportamentului responsabil la traficul rutier și în caz de situații excepționale;    

1.1.9.3. Ordinul nr. 01 din 01.09.2021 privind măsurile de protecție în contextul COVID-19   

1.1.9.4. Ordinul nr. 10 din 22.10.2021cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind     

respectarea cerințelor sanitare.  

1.1.9.5. Proiecte de activități tematice privind respectarea regulilor de circulație, mai 2022; 

1.1.9.6. Listele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securității; 
1.1.9.7. Planul managerial, domeniul Activități educaționale, pag. 45; 

1.1.9.8. Panou tematic. 

Constatări 
 
 
 
 
 

 Instruirea elevilor cu privire la regulile de securitate rutieră, a tehnicii securităţii și de 

prevenire a situaţiilor de risc şi de acordare a primului ajutor;   

Listele elevilor cu semnaturile elevilor referitoare la tehnica securității;        

Implicarea elevilor în activități de învățare și respectare a regulilor de circulație rutieră, de 

tehnică a securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor. 

Necesitatea de a actualiza documentația privind respectarea regulilor de circulație rutieră, a    

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

 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor:  
 

Punctaj:  

0,75 

                                                                Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 1.1: puncte – 7,25 

 

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității fizice 

                       și psihice a fiecărui elev   

                                                                                                              (Punctaj maxim acordat – 5)     

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 și de 

informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în cazurile ANET. 

 

Dovezi 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1.1. Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința 
consiliului profesoral, proces-verbal nr. 01 din 23.09.2021, Dimensiunea Comunitate și 
parteneriate; 

1.2.1.2. Acord de colaborare cu familia, elaborat în 01.09.2017, semnat anual;    

1.2.1.3. Acord de colaborare cu APL, semnat 04.01.2018; 

1.2.1.4. Prezența cutiuței de încredere pentru sesizări, completarea Registrului de evidență 

ANET;    

1.2.1.5. Scenariul activității extrașcolare „Cu privire la organizarea acțiunilor dedicate Zilei    

 Siguranței pe Internet”, din 10.02.2022; 

1.2.1.6. Activități tematice organizate conform Planului CM, aprobat la CP din 23.09.2021;   

1.2.1.7. Plan de acțiuni de prevenire a cazurilor ANET, aprobat la CP din 23.09.2021;   

1.2.1.8. Demersuri către APL, pe parcursul anului școlar; 

1.2.1.9. Fișe de sesizare; 

1.2.1.10 Rapoarte semestriale privind identificarea cazurilor de ANET. 
Constatări 
 
 

Realizarea activităților tematice pentru prevenirea cazurilor ANET; 

Prezența documentelor reglatorii; 
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Sunt prezente rapoartele semestriale privind cazurile suspecte de violență;                                       

În fişele de post ale angajaţilor sunt stipulate prevederi privind intervenția cadrelor 

didactice în cazurile de abuz identificate;                                                                                                            

Este elaborat Planul de acțiuni privind ANET;                                                                                                                   

Informarea părinților cu privire la identificarea cazurilor de ANET; 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

  
Punctaj:  
     1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

 

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

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

 

Dovezi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2.1. Prevederi de referinţă în planul de activitate ale directorului adjunct pentru 

educaţie/diriginte.  

1.2.2.2. Constituirea comisiei multidisciplinare, ord. nr.08 din 09.09.2022; 

1.2.2.3. Listele elevilor aflați în situație de risc  

1.2.2.4. Planul acțiunilor de prevenire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 

copilului, conform Metodologiei de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și de 

intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ preuniversitar în cazurile de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic al copilului din 23 august 2013;   

1.2.2.5. Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, 

exploatare;    

1.2.2.6. Instruirea/formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar în domeniul 

managementului educațional si instituțional, a părinţilor privind aplicarea procedurilor 

legale în organizarea instituţională şi de intervenţie în cazurile de abuz, neglijare, violenţă.   

1.2.2.7. Certificate de formare; Materiale didactice (pliante, filme educative).  
1.2.2.8. Panouri informative; 

1.2.2.9. Prevederi de referință în planul de activitate al instituției, CE. 

 

Constatări 
 
 
 

Listele participanților la seminare, mese rotunde; 

Fotografii de la activități; 

Planul de activitate; 

Cadru didactic desemnat coordonator al acțiunilor de prevenire și soluționare a cazurilor de 

abuz în instituție;  
 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

 

Punctaj:  

1 

 

Domeniu: Curriculum / proces educațional 

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

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

 

Dovezi 
 
 

1.2.3.1. Formarea cadrelor didactice și a elevilor, proiectul Educație pentru democrație în RM, 

organizat online pe parcursul anului de studii 2021-2022; 

1.2.3.2. Fotografii de la activități; 

1.2.3.3. Scenarii ale activităților ”Să creștem fără violență”, 11.11.2021 

1.2.3.4. Concurs de desene ”Stop violența!”, organizat de CE, ianuarie 2022; 

 

Constatări 

 

Prevederi de referință în planul de activitate ale dir. adj. p/u educație 
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Activități realizate 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor:  
 

Punctaj:  

      1 

 

Indicator: 1.2.4. Accesul elevilor 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 
 
 
 
 
 

1.2.4.1. Plan de activitate a CREI, aprobat la CP din 23.09.2021;    

1.2.4.2. Planul de activitate a Comisia Multidisciplinară Intrașcolară;  

1.2.4.3. Programul personalizat de intervenție; 

1.2.4.4. Fotografii de la activități; 

1.2.4.5. Prezența parteneriatelor educaționale cu referire la prevenirea comportamentelor 

dăunătoare sănătății, Familia, CMF și SAP (acorduri de colaborare).  

1.2.4.6. Orarul orelor opționale (Educație pentru sănătate), aprobat la CA proces-verbal nr. 

01 din 28.08.2021; 

Constatări 
 
 

Instituția oferă tuturor elevilor accesul la servicii de sprijin prin implicarea activă în acțiuni de 

prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății, în vederea dezvoltării fizice mintale și 

emoționale.    

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

 

Punctaj:  

1,5 

                                                                    Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 1.2 : puncte-4,5 

 

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

                       viață                                                                                                                            

                                                                                                                       (Punctaj maxim acordat – 5) 

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 în promovarea stilului sănătos de viață 

în instituție și în comunitate. 

 

Dovezi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.1. Orarul lecțiilor opționale, aprobat la CP, process-verbal nr.01 din 23.09.2021; 

1.3.1.2.  Proiecte de lecții conform planului managerial al CM, aprobat la CP, process-verbal 

nr.01 din 23.09.2021; 
1.3.1.3. Acordul de colaborare cu CMF; 

1.3.1.4. Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2021-2022;   

1.3.1.5. Planul anual de activitate al lucrătorului medical, aprobat la CP, process-verbal 

nr.01 din 23.09.2021;  

1.3.1.6.  Programul de activitate al CREI, aprobat la CP, process-verbal nr.01 din  

23.09.2021; 

1.3.1.7. Ordine privind securitatea vieții copiilor în perioada vacanțelor, cartea de ordine, 

nr.1,    

  Activitatea educațională în gimnaziu; 

1.3.1.8. Ședințe de informare cu părinții pe segmentul susținerii sănătății fizice și mintale a 

elevilor.    

1.3.1.9. Plan de acţiuni a comisiei intrașcolare de prevenire/intervenţie în cazurile de abuz, 

neglijare, violenţă, aprobat la CP, proces-verbal nr.01 din  23.09.2021;  

1.3.1.10. Fişe de sesizare referite Comisiei Multidisciplinare la nivel de localitate;    

Constatări 
 

Instituția colaborează cu familiile și CMF privind organizarea și desfășurarea activităților 

de promovare a modului sănătos de viață. Planul anual de activitate al lucrătorului medical 

este aprobat și conține perioadele de realizare a activităților.   
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Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

 

Punctaj:  
2 

 

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. 

 

Dovezi 
 
 

 

1.3.2.1. Materiale didactice din cadrul activităţilor metodice;    

1.3.2.2. Dotarea CREI cu mobilier adecvat și materiale necesare; 

1.3.2.3. Program de activitate a CREI, aprobat la CP, proces-verbal nr.01 din  23.09.2021; 

1.3.2.4. Actele normative ce demonstrează monitorizarea activităţii fizice şi mintale ale 

elevilor;   

1.3.2.5. Sala de sport dotată cu inventor sportiv. 

Constatări 

Instituția asigură condiții fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor materiale 

și metodologice pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

 

Punctaj:  
1 

 

Domeniu: Curriculum / proces educațional 
 

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

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

pe parcursul procesului educațional și asigurarea accesului elevilor la programe ce promovează modul sănătos de 

viață. 

 

  Dovezi 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.3.1. Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința 

consiliului profesoral, proces-verbal nr. 1 din 23.09.2021;    

1.3.3.2. Ore opționale, Educație pentru sănătate;    

1.3.3.3. Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice;    

1.3.3.4. Planificarea activităţilor de colaborare cu serviciile de sănătatea publică şi cu alte 

instituţii cu atribuţii legale în acest sens în promovarea sănătăţii fizice şi mentale, stilului de 

viaţă sănătos; 

1.3.3.5. Existenţa panoului tematic;   

Constatări 
 
 

În instituție se realizează activități de promovare a modului sănătos de viață, de prevenire a 

riscurilor de îmbolnăviri, pe parcursul procesului educațional este asigurat accesul elevilor 

la programe ce promovează modul sănătos de viață.   
Pondere și 
punctaj 

 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor:  
 

Punctaj:  
2 

                                                                               Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 1.3: 

puncte -5 

 

Dimensiune I.  
 

SĂNĂTATE, 
SIGURANȚĂ, 
PROTECȚIE 

 
 
 
 
 
 

Puncte forte Puncte slabe 

  

- Condiții adecvate pentru realizarea 
procesului educațional de calitate; 

- Parteneriate cu diverși actori educaționali, 
sociali, economici, comunitari. 

- Cadre didactice competente. 
- Promovarea modului sănătos de viață la 

orele opționale. 

- Lipsa psihologului; 
- Lipsa cabinetului medical 

și al izolatorului; 
- Lipsa apeductului și 

canalizării; 
- Finanțarea insuficientă a 

instituției. 
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- Instituție dotată cu TIC și mobilier de 
calitate adecvat vârstei. 

- Alimentarea elevilor din ambele trepte de 
școlaritate. 

- Asigurarea accesului tuturor elevilor la 
servicii de sprijin pentru dezvolare fizică, 
psihică şi emoţională: centrul de resurse, 
sala de sport. 

- Îngrădirea teritoriului instituției.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimensiune II PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

 
   Standard *2.1. Copiii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare  
                                                                                                                                   (Punctaj maxim acordat – 6) 

     Domeniu: Management 

 

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

                                 a elevilor la procesul de luare a deciziilor, elaborând proceduri și instrumente ce                  

                                 asigură valorizarea inițiativelor acestora  și oferind informații complete și oportune pe   

                                 subiecte ce țin de interesul lor imediat. 

 

  Dovezi 
 
 
  

2.1.1.1. Planul de dezvoltare instituțională 2021-2026, aprobat la ședința CP, proces-verbal 

nr.01 din 23.09.2021; 

2.1.1.2. Planul managerial 2012-2011, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 

23.09.2021; 

2.1.1.3. Planul de activitate al CE; 

2.1.1.4. Elaborarea revistei ”Universul școlii”; 

2.1.1.5. Portofoliul CE; 

2.1.1.6. Procese-verbale ale CA. 

Constatări 
 
 

Instituția oferă elevilor posibilitatea de a fi aleşi în structurile de conducere ale 

instituţiei de învăţământ şi să participe la evaluarea şi promovarea calităţii 

învăţământului.  

Elevii participă la procesul de luare a deciziilor cu referire la activitatea instituției.   

 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor:  
 

Punctaj:  

1 

 

     Domeniu: Capacitate instituțională 

 

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

                                 care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi. 

 

Dovezi 
 
 
 

 

2.1.2.1. Planul de activitate al Consiliului de elevi, aprobat la ședința consiliului;  

2.1.2.2. Raportul de activitate anual al CE;   

2.1.2.3. Procesele-verbale ale ședințelor CE;   

2.1.2.4.  Revista”Universul școlii”, eleborată de elevi; 

2.1.2.5. Panoul CE. 

Constatări 
 
 
 

Consiliul elevilor a fost ales în mod democratic. Reprezentantul Consiliului de elevi 

participă la luarea deciziilor cu privire la toate problemele de interes pentru elevi. La 

ședințele CE se discută probleme din gimnaziu ce vizează elevii în mod direct. 

Implicarea mai activă a elevilor în luarea deciziilor este de dorit.    
Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor:  

 

Punctaj:  
1,5 



12 
 

 

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

                                 elevilor   (pagini pe rețele de socializare, reviste și ziare școlare, panouri informative) 

 

Dovezi 
 
 

2.1.3.1. Procese-verbale ale ședințelor CE; 

2.1.3.2. Procese-verbale de la CA; 

2.1.3.3. Panouri informative; 

2.1.3.4. Cuțiuța de încredere; 

2.1.3.5. Revista școlii. 

2.1.3.6. Chestionare, anchete;  

2.1.3.7. Rapoarte ale activităţii elevilor;   

Constatări 
 

Elevii sunt liberi în exprimarea opiniei proprii cu privire la toate aspectele de interes atât în 

discuțiile cu cadrele didactice, cât și pe pagina de Facebook, există un loc special pentru 

opinii anonime pe care au posibilitatea să le lase în cutiuța de încredere.   

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1  Autoevaluarea conform criteriilor:  

 

Punctaj:  

1 

 

     Domeniu: Curriculum / proces educational 

 

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

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

                                 educațional, în evaluarea propriului progres. 

 

Dovezi 
 
 

2.1.4.1. Aplicarea chestionarelor în google forms; 

2.1.4.2. Diplome de la olimpiade, concursuri; 

2.1.4.3. Scenarii ale activităților online, organizate cu partenerii din țară și din România, 

Vaslui; 

2.1.4.4. Plan de activitate al activităților organizate în cdrul proiectului E-Twining. 
 

Constatări 
 

Interviuri 

Elevii sunt implicați permanent în activități de consiliere legate de viața școlară. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

2 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

   

 

Punctaj:  

1 

                                                                     Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 2.1: puncte-4,5 

 
   
   Standard 2.2. Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în procesul   
   decizional                                        
                                                                                                                     (Punctaj maxim acordat – 6) 

     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 informa    

     periodică a acestora în privința elevilor și de aplicare a mijloacelor de comunicare pentru exprimarea   

     poziției părinților și a altor subiecți implicați în procesul de luare a deciziilor. 

 

Dovezi 
 
 
 
 

2.2.1.1. Regulamentul intern de organizare și funcționare a școlii; 

2.2.1.2. Regulamentul CA; 

2.2.1.3. Planul de activitate al Comitetului părintesc; 

2.2.1.4. Procesele-verbale ale ședințelor cu părinții;   

2.2.1.5. Statutul Asociației obștești a părinților ”Luceafărul”;  

2.2.1.6. Acord de colaborare între părinți și instituție. 
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Constatări 
 
 
 
 
 

Din fiecare clasă se deleagă câte un părinte în Comitetul părintesc unde se discută 

problemele școlii. Informarea şi implicarea părinţilor în procesul educaţional şi în diferite 

structuri cu rol de decizie; Consultare online a opiniei părinților.    
 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 

1 

Autoevaluarea conform criteriilor:  

 

Punctaj:  

1 

   

 

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

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

     învățare și odihnă pentru elevi/ copii. 

 

  Dovezi 
 
 
 
 
 

2.2.2.1. Acorduri de parteneriat cu APL; 

2.2.2.2. Acord de parteneriat cu familia; 

2.2.2.3. Acord de colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal; 

2.2.2.4. Acorduri de colaborare cu instituții de învățământ din România, Vaslui și din raion; 

2.2.2.5. Acord de colaborare cu AO Speranța MOVU; 

2.2.2.6. Acord de colaborare cu reprezentantul proiectului E-Twining; 

2.2.2.7. Acord de colaborare cu AO Luceafărul sudic. 
  

Constatări 
 

Administraţia instituţiei are încheiate acorduri de parteneriat cu reprezentanții mai multor 

organizații, care au scopul de a îmbunătăți condițiile de învățare și odihnă pentru elevi. 
Pondere și 
punctaj 
 

Ponde

re: 1 

Autoevaluarea conform criteriilor:  
 

Punctaj:  
1 

 

    Domeniu: Capacitate instituțională 

 

    Indicator: 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la participarea în    

    consiliul de administrație, implicarea lor și a elevilor, ca structuri asociative, în luarea de decizii,   

    beneficiind de mijloace democratice de comunicare, implicarea părinților și a membrilor comunității în   

    activități organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate pentru toți copiii. 

 

Dovezi 
 
 
 
 
 
 

2.2.3.1. Planul de activitate al CA; 

2.2.3.2. Procese-verbale ale ședințelor CA; 

2.2.3.3. Demersuri către APL;  

2.2.3.4. Regulamentul de constituire a CA;  

2.2.3.5. Acord de parteneriat încheiat între părinți și instituție;  

2.2.3.6. Chestionare aplicate părinților și elevilor;  

2.2.3.7. Acord de colaborare între APL si gimnaziu; 

2.2.3.8. Statutul Asociației obștești a părinților ”Luceafărul”;  

Constatări 
 
 

Instituția implică părinții, elevii, reprezentanți ai APL în procesul de luare a deciziilor cu 

privire la educație și implicarea în diverse activități.  
Este de dorit ca părinții să se implice mai activ în viața școlii. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 
 

Punctaj:  

1 

 

    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. 
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Dovezi 
 
 

2.2.4.1. Plan de activitate al școlii, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 23.09.2021; 

2.2.4.2. Procese-verbale ale ședințelor cu părinții; 

2.2.4.3. Scenarii ale activităților organizate împreună cu părinții, 25.03.2022. 

2.2.4.4. Procese-verbale ale ședințelor CA. 
 
Constatări 
 
 

Elevii, părinții și reprezentanți ai APL sunt consultați privind elaborarea documentelor 

instituției și sunt implicați la diverse activități educaționale. 
 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor:  

 

Punctaj:  

2 

                                                                        Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 2.2: puncte- 5 

 
 
 
 
   Standard 2.3. Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într-o societate   
                          interculturală bazată pe democrație                                  
                                                                                                                       (Punctaj maxim acordat – 6) 
   

     Domeniu: Management 

 

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

                                 prin actele reglatorii și activități organizate de instituție. 

Dovezi 
 

2.3.1.1. Acorduri  de parteneriat; 

2.3.1.2. Lista elevilor din familii social-vulnerabile alimentați; 

2.3.1.3. Planurile de activitate ale săptămânilor pe disciplinele școlare;  

2.3.1.4. Scenariile activităților dedicate sarbătorilor naționale; Plan managerial;   

2.3.1.5. PLD ale cadrelor didactice;   
2.3.1.6. Planurile Comisiilor metodice;  

2.3.1.7. Poze, materiale video, contul de Facebook al gimnaziului. 

Constatări 
 
 
 

Instituția promovează în actele reglatorii interne și în activități respectful față de 

diversitatea culturală, etnică, lingvistică și religioasă. 
Implicarea tuturor elevilor în cadrul activităților organizate. 

 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor:  

 

Punctaj:  

 1 

 

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

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

                                 desfășurate în instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din    

                                 comunitate privind respectarea principiilor democratice. 

 

Dovezi 
 

2.3.2.1. Planul managerial al instituției, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 

23.09.2021; 

2.3.2.2.  Procese-verbale ale ședințelor cu părinții; 

2.3.2.3. Proiecte/ scenarii ale activităților organizate. 

Constatări 
 
 

Atât în Programul de dezvoltare, cât și în Proiectul managerial anual al școlii sunt 

planificate ținte strategice care promovează educația interculturală.     
 

Pondere și 
punctaj 
 
 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor:  

 

Punctaj:  

     1 
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     Domeniu: Capacitate instituțională 

 

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

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

                                 promovarea multiculturalității, valorificând capacitatea de socializare a elevilor și   

                                 varietatea de resurse (umane, informaționale etc.) de identificare și dizolvare a   

                                 stereotipurilor și prejudecăților. 

 

Dovezi 
 

2.3.3.1. CREI 

2.3.3.2. Programul de activitate a CREI, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 

23.09.2021; 

2.3.3.3. Elaborarea PEI, ordinul nr.07 din 09.09.2021; 

2.3.3.4. Proiecte de lecții 

Constatări 
 

Servicii educaționale suplimentare 

Resurse informaționale adecvate 

Discuții individuale cu elevii 

Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev 

Pondere și 
punctaj 
 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor:  

 

Punctaj:  
    2 

 

     

 

     Domeniu: Curriculum / proces educațional 

 

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

                                 cadrelor didactice, a viziunilor democratice de conviețuire armonioasă într-o   

                                 societate interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale. 

 
    
 
 
Dovezi 
 
 

 

2.3.4.1. Activități organizate cu ocazia diverselor sărbători în diferite limbi, conform 

planului de activitate 2021-2022; 

2.3.4.2. Desfășurarea orelor tematice de promovare a valorilor multiculturale, prevăzute în 

planurile comisiilor metodice, 2021-2022; 

2.3.4.3. Diplome de participare la diferite concursuri; 

Constatări 
 

Reflectarea, în activitățile curriculare și extracurriculare a viziunilor democratice de 
conviețuire armonioasă într-o societate interculturală; 
Promovarea valorilor multiculturale în cadrul activităților extrașcolare și în cadrul 

lecțiilor. 
Pondere și 
punctaj 
 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor:  

 

Punctaj:  

1 

                                                                    Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 2.3: puncte – 5 

 

 

Dimensiune II 
 

PARTICIPARE 

DEMOCRATICĂ 

 
Puncte forte Puncte slabe 

       

 Servicii educaționale suplimentare; 

Resurse informaționale adecvate; 

Activități organizate cu ocazia sărbătorilor; 

Proiecte de lecții/ activități extracurriculare. 
 

    Promovarea insuficientă a valorilor      

   multiculturale. 
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     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  
                                                                                                                       (Punctaj maxim acordat – 8) 

     Domeniu: Management 

     

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

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

     asigurare a incluziunii prin activități multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de sprijin   

     pentru elevii cu CES. 

 

  Dovezi 
 
 

3.1.1.1. Registru de inventariere privind dotarea CREI; 

3.1.1.2. Planul strategic de dezvoltare a instituției, anii 2021-2026, aprobat la ședința CP, 

proces-verbal nr.01 din 23.09.2021; 

3.1.1.3. Planul de activitate a instituției (Planul managerial)/ analizat și aprobat la ședința CP, 

proces-verbal nr.01 din 23.09.2021; ;  

3.1.1.4. Ordin de constituire a Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare, ordinul  nr. 08 din 

09.09.2021;  

3.1.1.5. Regulamentul de activitate a Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare/ analizat și 

aprobat prin ordinul nr.683 din 03.06.2019;  

3.1.1.6. Plan de activitate a Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare;  

 

Constatări 
 
 
 
 

Elaborarea planului strategic și operațional bazat pe politicile statului cu privire la educația 

incluzivă; 

Documente de asigurare a serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES; 
Program de lucru a CREI; 

Activitatea CMI; 

PEI elaborate; 

Portofoliul CMI. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

 

Punctaj:  

2 

 

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

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

     copiii cu CES. 

 

  Dovezi 
 
 

3.1.2.1. Ordin de constituire a Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare, ordinul  nr. 08 din 

09.09.2021;  

3.1.2.2. Ordin de constituire a echipei de elaborare a PEI, ordinul nr 07 din 09.09.2021; 

3.1.2.3. Lista copiiilor în situație de risc; 

3.1.2.4. Lista elevilor cu CES din instituție; 

3.1.2.5.  Portofoliul CMI; 
 
 
  Constatări 
 
 
 

Colaborare cu instituția de învățământ preșcolară, CMF în scopul identificării copiilor cu CES; 

Existența structurilor de sprijin instituite în cadrul instituției în sprijinul EI; 

Funcționalitatea structurilor, a mecanismelor și procedurilor de sprijin  pentru procesul de 

înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

 

Punctaj:  

1 
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    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 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3.1. Baza de date despre elevi; 

3.1.3.2. Dosarul privind înmatricularea elevilor; 

3.1.3.3. Cartea de ordine nr.4, Fluctuația elevilor; 

3.1.3.4.  Bază de date a copiilor cu CES; 

3.1.3.5. Raportul statistic ŞGL-1 – completat corect, prezentat anual;  

3.1.3.6. Raportul privind flucțuația elevilor completat semestrial; 

3.1.3.7. Baza de date SIME – completată şi actualizată anual;  

3.1.3.8. Matricola școlară;  

3.1.3.9. Registrul de evidență al actelor de studii;  

3.1.3.10. Registrul proceselor-verbale al Consiliului profesoral și al Consiliului de 

administrație. 

3.1.3.11. Registru de evidență a frecvenței elevilor; 

Constatări 

Este creată baza de date privind evidența înmatriculării și fluctuația elevilor Informație privind 

toți copiii de vârstă școlară din comunitate; 

Evidența despre copiii înmatriculați; 

Monitorizarea frecvenței elevilor la școală; 
Pondere și 
punctaj 
 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor : 
 

Punctaj:  
2 

 

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

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

     de necesitățile copiilor. 

 

Dovezi 
 

3.1.4.1. PEI elaborate anual; 

3.1.4.2. Regulamentul-cadru al CMI; 

3.1.4.3. Planul de activitate al CMI, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 23.09.2021; 

3.1.4.4. Procese-verbale CMI; 

3.1.4.5. Acordul părinților pentru evaluarea copiilor; 

3.1.4.6. Dosarele elevilor. 

 
 
Constatări 
 

Instituția monitorizează progresul și dezvoltarea fiecărui elev și asigură funcționalitatea 

Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare; 

Instituția asigură servicii de sprijin pentru necesitățile elevilor. 
 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

 

Punctaj:  
1 

 

    Domeniu Curriculum / proces educațional 

 

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

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

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

 

Dovezi 
 

3.1.5.1. Planul anual al CDS, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 23.09.2021; 

3.1.5.2. Materiale didactice în concordanță cu necesitățile elevilor; 

3.1.5.3. Acte normative privind implementarea EI; 
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3.1.5.4. PEI elaborate conform modelului din Ghid; 

3.1.5.5. Registru de evidență a vizitelor la CREI; 

3.1.5.6. Baza de date CREI; 

3.1.5.7.  Curriculmul modificat aprobat anual pentru fiecare elev; 

3.1.5.8. Note informative prezentate la solicitarea SAP anual. 

 

Constatări 
 

Procesul educațional se desfășoară în concordanță cu particularitățile și nevoile specifice 

ale fiecărui elev și activitățile se realizează în baza unui Plan educațional individualizat 

(PEI), curriculum adaptat. 

 

Pondere și    
 punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

 

Punctaj:  

2 

                                                                         Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 3: puncte -8 
 
 
   Standard 3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, nediscriminatorii și    
   respectă diferențele individuale                                                                        
                                                                                                                      (Punctaj maxim acordat – 7) 
 

     Domeniu: Management 

 

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

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

 

Dovezi 
 

3.2.1.1. Regulamentul de ordine internă al instituției, aprobat la ședința CA, proces-verbal 

nr.02 din 20.10.2016; 

3.2.1.2. Planul managerial, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 23.09.2021; 
3.2.1.3. Fișele de post ale angajaților; 

Fișe de sesizare; 

3.2.1.4. Acte normative privind ANET; 

3.2.1.5. Dosarul ANET; 

Constatări 
 

Ponouri informative; 

Existența, în documentele de planificare, a mecanismelor de identificare și  combatere a 

oricăror forme de discriminare; 

Respectarea diferențelor individuale. 
Pondere și 
punctaj 
 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

 

Punctaj:  

1 

 

 

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

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

    copiilor cu CES 

 

Dovezi 
 

 

3.2.2.1. Planul strategic de dezvoltare a instituției, anii 2021-2026, aprobat la ședința CP, 

proces-verbal nr.01 din 23.09.2021; 

3.2.2.2. Planul de activitate a instituției (Planul managerial)/ analizat și aprobat la ședința CP, 

proces-verbal nr.01 din 23.09.2021; 

3.2.2.3. Planul anual al CDS, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 23.09.2021; 

Constatări 

Implicarea elevilor cu CES la activități extracurriculare; 

Promovarea diversității, inclusiv a interculturalității prin organizarea activităților conform 

planurilor aprobate. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

 

Punctaj:  
2 
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     Domeniu: Capacitate instituțională 

 

     Indicator: 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

     prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare și informarea      

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

 

Dovezi 
 
 

3.2.3.1 Ordinul directorului cu privire la numirea coordonatorului ANET și constituirea 

grupului de lucru intrașcolar, ordinul nr.05 din 22.01.2014; 

3.2.3.2 Fișe de sesizare; 

3.2.3.3 Demersuri APL; 

3.2.3.4 Dosar cu acte normative privind ANET 

Constatări 

Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de prevenire, 

identificare, semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare; 

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

proceduri. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

 

Punctaj:  
1 

 

     Domeniu Curriculum / proces educațional 

 

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

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

     respectării individualității și tratării valorice a lor.  

 
Dovezi 
 
 
 
 
 

3.2.4.1. Scenarii ale activităților educaționale și extrașcolare;   

3.2.4.2. Note informative, rapoarte semestriale, anuale; 
3.2.4.3. Set de materiale didactice în concordanță cu necesitățile elevilor; 

3.2.4.4. Acte normative privind implementarea EI; 

3.2.4.5. PEI elaborate anual conform modelului din Ghid; 

Constatări 
 

Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/adaptat pentru 

copiii cu CES; 

Evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

 

Punctaj:  

2 

 

     Indicator: 3.2.5. Recunoașterea de către elevi/ copii a situațiilor de nerespectare a diferențelor   

     individuale și de discriminare și manifestarea capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză. 

 

Dovezi 
 
 

3.2.5.1. Boxă pentru raportarea cazurilor de violență; 

3.2.5.2. Panouri informative; 

3.2.5.3. Ordinul directorului privind desemnarea unei persoane responsabile de identificarea 

cazurilor de ANET, ordinul nr. 06 din 17.09.2018  

3.2.5.4. Dosarul cu acte normative privind ANET; 

 
 
Constatări 

Procedurile interne de monitorizare sunt funcționabile. Instituția organizează sistematic 

activități educaționale îndreptate spre recunoașterea de către elevi a situațiilor de 

discriminare. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
 

Punctaj:  
1 

                                                                     Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 3.2: puncte -7 
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   Standard 3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil 
                                                                                                                 (Punctaj maxim acordat – 7) 

     Domeniu: Management 

 

     Indicator: 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu accesibil   

     și sigur pentru fiecare elev/ copil, inclusiv cu CES, și identificarea, procurarea și utilizarea resurselor   

     noi.  

 

Dovezi 
 
 

3.3.1.1. Bugetul instituției, 2021-2022;  

3.3.1.2.Decizii ale CA, august-mai, 2021-2022;  

3.3.1.3.Fișa executării bugetului, 2021-2022; 

3.3.1.4.Registrul de evidenţă a bunurilor materiale; 
 
Constatări 
 
 

Resursele bugetare nu sunt suficiente pentru asigurarea unui mediu favorabil pentru elevi. 

Mediul accesibil și favorabil este creat datărită donațiilor externe. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
 

Punctaj:  
1 

 

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

     datele de interes public. 

 

Dovezi 
 
 
 

3.3.2.1. Regulament intern, aprobat la 20.10.2016; 

3.3.2.2. Regulamentul de organizare și funcționare a instituției, directorul, în calitate de 

conducător al instituției, asigură confidențialitatea și securitatea informației cu caracter 

personal în conformitate cu legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal, 

aprobat la 20.10.2016; 

3.3.2.3. Declaraţie – angajament a utilizatorului Sistemului Informaţional de Management 

în educaţie, privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal, anual; 

3.3.2.4. Dosarele elevilor ;  

3.3.2.5. Rapoarte semestriale, anuale;   

3.3.2.6. Ordinul „Cu privire la numirea administratorului pentru SIME”, ordinul nr. 34 din 

26.05.21; 

 

Constatări 

Se asigură protecția datelor cu caracter personal și accesul la datele de interes public, în 

conformitate cu legea în vigoare.    

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

 

Punctaj:  

1 

 

     Domeniu: Capacitate instituțională 

 

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

     spațiilor dotate, conforme specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin. 

 
Dovezi 
 
 
 
 
 

 

3.3.3.1. Săli de clasă dotate conform normelor în vigoare; 

3.3.3.2. Mobilier adecvat pentru fiecare categorie de vârstă; 

3.3.3.3. CREI accesibil pentru elevi; 

3.3.3.4. Blocuri sanitare separate pentru fete și băieți;  

3.3.3.5. Sală de sport; 

3.3.3.6. Cantina școlii; 

Constatări 

Condiții adecvate pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ; 

Program de activitate a CREI; 

Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor; 
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Asigurarea spațiilor dotate, conforme specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor 

de sprijin; 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: Punctaj:  

2 

 

     Domeniu Curriculum / proces educațional 

 

     Indicator: 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare, utilizând    

                                 tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor   

                                  elevilor/copiilor. 

 

Dovezi 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.4.1. Proiecte didactice de lungă și de scurtă durată la disciplinele școlare, coordonate de 

directorul adjunct, aprobate de director, 2021-2022; 

3.3.4.2. Proiecte de lecții, prezentări PPT 

3.3.4.3. Clasă de calculatoare cu conectare la internet;  

3.3.4.4. 4 televizoare LCD;  

3.3.4.5. 5 laptopuri;  

3.3.4.6. 5 PC 

3.3.4.7. 2 proiectoare;  

-Pagina Facebook;  

-1tablă interactivă; 
-Lista auxiliarelor din bibliotecă; 

Constatări 
 

Aplicarea mijloacelor de învățământ adecvate; 

Săli de clasă dotate cu TIC; 

Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor 

elevilor; 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

 

Punctaj:  

2 

 

                                                                      Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 3.3:puncte -6 

 

 

Dimensiune III 

 

 INCLUZIUNE 

EDUCAȚIONA

LĂ 
 

 

                      Puncte forte 

 

                                 Puncte slabe 

     

  
 CREI mobilat adecvat, dotat  

conform cerințelor în vigoare; 
            CDS calificat; 

 Portofolii conform actelor 
normative în vigoare; 

 

 Desfășurarea procesului 

educațional în concordanță cu 

particularitățile și nevoile 

specifice ale fiecărui elev; 

 Utilizarea tehnologiilor 

informaționale și de comunicare 

adaptate necesităților tuturor 

elevilor; 

 Asigurarea respectării 

diferențelor individuale prin 

aplicarea procedurilor de 

prevenire, identificare, 

  CD reticente privind lucrul cu elevii cu 

CES. 

 Buget insuficient pentru a dezvolta 

Centrul de resurse creat;   
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     Dimensiune IV  EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

 
   Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional de   
                          calitate 
                                                                                                                    (Punctaj maxim acordat – 13) 

     Domeniu: Management 

  

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

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

     monitorizare a eficienței educaționale. 

 

     Dovezi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.1.1. Proiectul de dezvoltare strategică pentru anul de studii 2021-2026, aprobat la 

şedinţa Consiliului Profesoral, din 23.09.21. Scopul strategic: Îmbunătățirea 

standardelor de performanță a resurselor umane și a managementului școlar;  

4.1.1.2. Proiectul managerial anual, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 

23.09.2021; 

4.1.1.3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al gimnaziului, aprobat la ședința 

CP din 20.20.2016 

4.1.1.4. Regulamentul Intern al gimnaziului aprobat la ședința Consiliului Profesoral, 

din 20.10.2016;  

4.1.1.5. Proiectele didactice de lungă durată la disciplinele școlare, aprobate annual; 

4.1.1.6. Comisia de atestare aprobată la Consiliul profesoral, ordinal nr.09 din 

14.09.2021; 

4.1.1.7. Registrul proceselor-verbale al Consiliului profesoral şi al Consiliului de 

administraţiei; -Registrul proceselor-verbale al comisiilor metodice; 

4.1.1.8. Fişele de asistenţe la ore şi notele informative/fişele de analiză. 
 

 

Constatări 
 

Activitățile educaționale sunt orientate spre creșterea calității și mecanisme de 

monitorizare a eficienței educaționale, fundamentate pe elaborarea/aplicarea 

instrumentelor elaborate (planuri de activitate, regulamente, portofolii, fișe, note 

informative; comisii, consilii de profil. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

 

Punctaj:  

2 

 

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

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

 

 

semnalare, evaluare și 

soluționare a situațiilor de 

discriminare; 
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Dovezi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.2.1. Proiectul de dezvoltare strategică pentru anul de studii 2021-2026, aprobat la 

şedinţa  

Consiliului Profesoral, din 23.09.21. Scopul strategic: Îmbunătățirea standardelor de 

performanță a resurselor umane și a managementului școlar;  

4.1.2.2. Proiectul managerial anual, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 

23.09.2021; 

4.1.2.3. Planul de activitate al Consiliului elevilor pentru anul de studii 2021-2022;  

4.1.2.4. Planul de activitate al Comisiiilor Metodice pentru anul de studii 2021-2022, 

aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 23.09.2021; 

4.1.2.5. Proiectele didactice anuale la disciplinele opţionale, pentru anul de studii 2021-

2022, aprobate de director, septembrie, 2021; 

4.1.2.6. Cartea de procese-verbale ale Consiliului Profesoral şi ale Consiliului de 

Administra 

4.1.2.7. Cartea  de procese-verbale ale comisiilor metodice; 

4.1.2.8. Dosarul privind rezultatele evaluărilor naţionale, examenelor de absolvire a 

gimnaziului, 2022;   

4.1.2.9. Raportul semestrial/ anual (anul școlar 2021-2022) privind organizarea 

procesului educaţional la nivel de discipline școlare, prezentat la Consiliul Profesoral; 

4.1.2.10. Raportul (1-edu/ŞGL-1) de activitate a instituţiei la început de an şcolar; 

4.1.2.11. Registrul privind cadrele didactice din instituţie;  

4.1.2.12. Raportul cu referire la înmatricularea elevilor în clasele I-a, 2021; 

Constatări 
 
 

Realizarea efectivă a programelor și activităților preconizate în planurile strategice; 

Realizarea activităților preconizate cu părinții și elevii. 

Activitățile sunt orientate spre creșterea calității educației și spre îmbunătățirea 

continuă a resurselor umane. Dovezile (rapoarte, liste, regulamente, registre, proiecte 

didactice, procese verbale) enumerate mai sus conțin date, informații privind realizarea 

activităților educaționale. 
Pondere și 

punctaj 
 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

 

Punctaj:  

2 

 

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

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

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

     comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate. 

 

     Dovezi 
 
 
 

4.1.3.1. Proiectul managerial anual, aprobat la Consiliul Profesoral, proces-verbal nr.01 din 

23.09.2021; 

4.1.3.2. Regulamentul Intern al gimnaziului aprobat la ședința Consiliului Profesoral, 

20.10.2016;   

4.1.3.3. Ordinul de constituire a Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare, ordinul nr 08. din 

09.09.2021; 

4.1.3.4. Ordin cu privire la costituirea Consiliului de administrație, ordinul nr. 21 din 

17.02.2020; 

 

4.1.3.5. Portofoliile comisiilor metodice; 

4.1.3.6. Cartea de procese - verbale ale comisiilor metodice;  

4.1.3.7. Cărțile de procese - verbale ale Consiliului Profesoral şi ale Consiliului de 

Administrație;  

4.1.3.8. Panoul Fișa Instituției;  

4.1.3.9. Panoul sindical;  

4.1.3.10. Pagina de Facebook a instituției 
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Constatări 
 
 

Asigurarea, în activitatea consiliilor și comisiilor din instituție, a modului  transparent, 

democratic și echitabil al deciziilor cu privire la politicile instituționale; 

Aplicarea mecanismelor de monitorizare a eficienței educaționale; 
Lipsa paginei WEB. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

 

Punctaj:  

1,5 

 

      Domeniu: Capacitate instituțională 

 

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

     învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia.  

  

Dovezi 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4.1. Act de recepție a intituției privind pregătirea pentru noul an școlar, eliberat de CSP, 

august 2021; 

4.1.4.2. Clasă de calculatoare cu conectare la internet; 

4.1.4.3.  Registru de inventariere: 

4.1.4.4. 4 televizoare LCD;  

4.1.4.5. 5 laptopuri;  

4.1.4.6. 5 PC 

4.1.4.7. 2 proiectoare;  

4.1.4.8. Pagina Facebook;  

4.1.4.9. 1tablă interactivă; 
4.1.4.10. 1tabletă;  

4.1.4.11. Acces la internet, WiFi. 

 

   Constatări 
 

Organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunea instituției; 

Infrastructură adaptată necesităților; 

Loc de muncă pentru fiecare elev; 

Spații școlare amenajate corespunzător pentru realizarea procesului educațional; 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

 

Punctaj:  

2 

 

     Indicator: 4.1.5. Prezența și aplicarea unei varietăți de echipamente, materiale și auxiliare curriculare    

     necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale acestuia, a    

     curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate.  

 

Dovezi 
 
 

4.1.5.1. Portofoliile CD evaluate de CEI, constituită ordinul nr.11 din 27.10.2021; 

4.1.5.2. Registru de evidență a fondului de carte;  

4.1.5.3. Registru de inventariere al bibliotecii școlare; 

4.1.5.4. Facturi de donație, 2021-2022, bănci și scaune, laptop-uri; 

4.1.5.5. Contractul de conectare la internet, contract nr. 4603079 din 24.01.2013; 

4.1.5.6. Registru de inventariere în fiecare clasă. 

Constatări 
 

Aplicarea în cadrul lecțiilor a materialelor auxiliare; 

Valorificarea curriculumului în procesul instructiv-educativ; 

Auxiliare curriculare adaptate la nevoile speciale identificate; 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

 

Punctaj:  

1 

 

    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 
 

4.1.6.1. Regulamentul Intern al gimnaziului aprobat la ședința Consiliului Profesoral, 

20.10.2016;   



25 
 

 
 
 
 

4.1.6.2. Contract colectiv de muncă pentru anii 2022-2026, înregistrat la ITM Cahul, nr. 30 

din 23.06.2022; 

4.1.6.3. Contractele individuale de muncă/ Acord adițional semnat anual. 

4.1.6.4. Dosare personale ale CD; 

4.1.6.5. Cartea de ordine nr.3 Mișcarea personalului;    

4.1.6.6. Schema de încadrare aprobată anual; 

4.1.6.7. Fișa postului, aprobată la CA proces-verbal nr.01 din 28.08.2021;    

4.1.6.8. Registru de evidență a cadrelor didactice, elaborat anual;    

4.1.6.9. Dosarul cu privire la atestarea cadrelor didactice. 

Constatări 
 
 
 

Încadrarea personalului didactic și auxiliar calificat pentru realizarea finalităților stabilite 

în  conformitate cu PDI etc.  
Pregătirea psihopedagogică și de specialitate a personalului didactic conform prevederilor 

normative pentru realizarea finalităților stabilite. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

 

Punctaj:  

1 

 

     Domeniu Curriculum / proces educațional 

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

     permise de cadrul normativ. 

 

 
 

Dovezi 
 
 
 
 

4.1.7.1. Curriculum modificat elaborat pentru elevii cu CES, aprobat septembrie 2021;  

4.1.7.2. 6 PEI-uri elaborate conform Ghidului, realizare de echipele pentru elaborarea 

PEI; 

4.1.7.3. Cererile elevilor;  

4.1.7.4. Listele elevilor;   

4.1.7.5. Plănuirea de lungă și scurtă durată la orele opționale, aprobate septembrie 2021; 

Constatări 

Curriculum modificat  și PEI-uri elaborate conform Ghidului pentru elevii cu CES, adaptate 

la condițiile locale și instituționale. 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
 

Punctaj:  

2 

                                                                Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 4.1: puncte – 11,5 

 

 

 

    Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport cu finalitățile    

    stabilite prin curriculumul național   

                                                                                                            (Punctaj maxim acordat – 14)   

Domeniu: Management   
 

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

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI).   

 

 

 

 

Dovezi  

4.2.1.1. Proiectul managerial anual, Modulul: Asigurarea calității în educație, pag. 59, aprobat la    

 Consiliul Profesoral, proces-verbal nr.01 din 23.09.2021; 

4.2.1.2. Proiectul managerial anual, Modulul: Control intern, pag. 59-60, aprobat la  Consiliul    

 Profesoral, proces-verbal nr.01 din 23.09.2021; 

4.2.1.3. Fişele de asistență în cadrul orelor;    

4.2.1.4. Dosarul comisiei CEI; 

4.2.1.5. Dosar cu acte organizatorice și reglatorii privind activitatea CREI;   

 



26 
 

Constatări  Instituția monitorizează anual realizarea curriculumului la toate disciplinele școlare, inclusiv 

curriculum modificat, PEI. 

Pondere 

și punctaj  

Pondere:1  Autoevaluare conform criteriilor:   Punctaj:  

1   

  

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

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

instituționale și naționale.   

 

 

 

 

Dovezi  

4.2.2.1. Proiectul managerial anual, aprobat la Consiliul Profesoral, proces-verbal nr.01 din 

23.09.2021; 

4.2.2.2. PDI, prioritatea nr.2, Dezvoltarea resurselor umane/ cadru dicatic, elev, pag. 15-17, 
aprobat la Consiliul Profesoral, proces-verbal nr.01 din 23.09.2021; 

4.2.2.3. Dosarul Atestare, privind formarea continuă a cadrelor didactice, completat anual; 

4.2.2.4. Plan de perspectivă al necesarului de cadre pentru următorii 5 ani;  

4.2.2.5. Certificate, diplome care atestă formarea continuă a cadrelor didactice și 

manageriale;     

4.2.2.6. Plan de perspectivă pentru formarea profesională a cadrelor didactice;  

 

Constatări  

În Programul de Dezvoltare Instituțională și Proiectul managerial anual al instituției de 

învățământ sunt incluse activități de recrutare și de formare continuă a cadrelor didactice din 

perspectiva nevoilor individuale, instituționale.  

Fiecare cadru didactic și-a proiectat propriul traseu de dezvoltare profesională.  

Pondere și 

punctaj  

Pondere:2  Autoevaluare conform criteriilor:   Punctaj:  

2   

  

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  

 Resurse umane: 

4.2.3.1. Dosare personale ale CD; 

4.2.3.2 Cartea de ordine nr.3 Mișcarea personalului;    

4.2.3.3 Schema de încadrare aprobată anual; 

4.2.3.4 Fișa postului, aprobată la CA proces-verbal nr.01 din 28.08.2021;    

4.2.3.5Registru de evidență a cadrelor didactice, elaborat anual;    

Resurse materiale: 

4.2.3.6 Clasă de calculatoare cu conectare la internet; 

4.2.3.7 Registru evidență și de inventariere: 

4.2.3.8 4 televizoare LCD;  

4.2.3.9 5 laptopuri;  

4.2.3.10 5 PC 

4.2.3.11 2 proiectoare;  

4.2.3.12 Pagina Facebook;  

4.2.3.13 1tablă interactivă; 
4.2.3.14 1tabletă;  

4.2.3.15 Acces la internet, WiFi. 
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Constatări  
Instituția dispune de suficiente de resurse materiale pentru realizarea finalităților stabilite prin 

curriculumul national, datorită donațiilor, duce lipsă de cadre didactice la unele disciplini 

școlare. 

 

Pondere 

și punctaj  

Pondere:2  Autoevaluare conform criteriilor:  Punctaj:  

1,5   

  

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

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

în procesul educațional.    

 

Dovezi  4.2.4.1. Proiectul managerial anual, Modulul: Asigurarea calității în educație, pag. 59, aprobat la    

 Consiliul Profesoral, proces-verbal nr.01 din 23.09.2021; 

4.2.4.2. Proiectul managerial anual, Modulul: Control intern, pag. 59-60, aprobat la  Consiliul    

 Profesoral, proces-verbal nr.01 din 23.09.2021; 

4.2.4.3. Fişele de asistență în cadrul orelor;    

4.2.4.4. Dosarul comisiei CEI; 

4.2.4.5. Registru evidență și de inventariere: clase dotate cu TIC; 

 

Constatări  Instituția monitorizează modul de utilizare a resurselor educaționale și de aplicare a 

strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul educațional.    

80% din cadrele didactice utilizează mijloace TIC în cadrul procesului educational în sala de 

clasă.   

Pondere și 

punctaj  

Pondere:2  Autoevaluare conform criteriilor:   Punctaj:  

1,5   

 

Domeniu Curriculum / proces educațional   

Indicator: 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate 

pe elev/ copil și pe formarea de competențe, valorificând curriculumul în baza Standardelor de 

eficiență a învățării.   

  

 

 

Dovezi  

•  

•  

•  

4.2.5.1. PDL elaborate conform curriculumului vigoare și aprobate annual; 

4.2.5.2. Ordin nr.25 din 24.04.2022 cu privire la monitorizarea și evaluarea procesului 

educational în gimnaziu; 

4.2.5.3. Proiectul managerial anual, Modulul: Proiectul activității comisiei metodice, pag. 51-

57, aprobat la Consiliul Profesoral, proces-verbal nr.01 din 23.09.2021; 

4.2.5.4. Ordinul DGÎ Cahul privind organizarea și desfășurarea întrunirilor metodice raionale la 

disciplinele școlare, august 2021; 

4.2.5.5. Fișe de asistență la ore; 

 

Constatări  Proiectele sunt realizate în conformitate cu principiile educației centrate pe elev și 
corespund rigorilor regăsite în Reperele metodologice.   

Pondere și 

punctaj 

 Pondere:2   Autoevaluare conform criteriilor:     Punctaj: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  4.2.6.1. Dosarul nr. E04 cu privire la Evaluările naționale și examenele de absolvire;    

4.2.6.2. Dosarul nr.E04 cu privire la evaluarea rezultatelor școlare; 

4.2.6.3. Dosarul nr. M01 cu Rapoarte semestriale și anuale; 

 

Constatări  Administraţia monitorizează progresul în dezvoltarea elevului în conformitate cu 

Standardele de eficiență a învățării;   

Cadrele didactice evaluează rezultatele şcolare prin evaluări conform PDL, ținând cont de 

prevederile din Referenţialul de evaluare și  Regulamentul privind evaluarea și notarea 

rezultatelor școlare; Instrucțiunea privind „Managementul temelor pentru acasă în 

învățământul primar, gimnazial, liceal”; 

 Rapoartele elaborate de către administraţie denotă monitorizarea continuă a progresului;    

  

Pondere 

și punctaj  

Pondere:2  Autoevaluare conform criteriilor:  

1   

Punctaj:2   

  

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

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

operațională 

   

Dovezi  4.2.7.1. Proiectul managerial anual, Modulul: Planul activităților extracurriculare, pag. 42-44, 

aprobat la Consiliul Profesoral, proces-verbal nr.01 din 23.09.2021; 

4.2.7.2. Scenariile activităților desfășurate conform planului activităților extracurriculare; 

4.2.7.3. Pagina de Facebook a instituției; 

 

Constatări  Proiectul managerial anual include planificarea activităților extracurriculare în concordanță 

cu obiectivele școlii.    

Pondere 

și 

punctaj  

Pondere:2  Autoevaluare conform criteriilor:  

1   

Punctaj:  

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  

 

 

 

4.2.8.1. Registrul de evidență a manualelor eliberate elevilor;  

4.2.8.2. Registru de evidență zilnică a activității bibliotecii școlare; 

4.2.8.3. Formularele cititorilor; 

4.2.8.4. Registru de inventariere al bibliotecii;   

4.2.8.5. Programul de lucru al bibliotecii; 

4.2.8.6. Programul de lucru al CREI; 



29 
 

Constatări   Asigurarea elevilor în proporție de 100% cu manuale școlare;    

Biblioteca este dotată cu mobilierul corespunzător, adaptat spațiului și utilizatorilor, ajustat 

din punct de vedere ergonomic confortabil;    

Fondul de carte corespunde numărului de elevi din instituţie;    

Finanțe insuficiente pentru grupele cu program prelungit și pentru cercuri.   

Pondere 

și punctaj  

Pondere:2  Autoevaluare conform criteriilor:  Punctaj:  

1,5   

  

                                                    Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 4.2: 13 puncte   
   

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

                                                                                                             (Punctaj maxim acordat – 7) 

      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 
 
 
 
 
 

4.3.1.1. Registrul de evidență a manualelor eliberate elevilor;  

4.3.1.2. Registrul de evidență zilnică a activității bibliotecii școlare; 

4.3.1.3. Formularele cititorilor; 

4.3.1.4. Registru de inventariere al bibliotecii;   

4.3.1.5. Programul de lucru al bibliotecii; 

4.3.1.6. Programul de lucru al bibliotecarului; 

4.3.1.7. Orarul secției sportive, 

4.3.1.8. Registru de inventariere a echipamentului sportiv; 

   Constatări 
 
 
 

Organizarea activităților de către bibliotecar 

Competiții  sportive 

Desfășurarea activităților extrașcolare 

Lipsa laboratoarelor, atelierelor și sălii de festivități; 

 Pondere și    
 punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

 

Punctaj:  

1 

      

     Domeniu: Capacitate instituțională 

 

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

     valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului modificat 

sau a    

      PEI. 

Dovezi 
 
 
 
 
 

4.3.2.1. Dosarul nr. E04 cu privire la Evaluările naționale și examenele de absolvire;    

4.3.2.2. Dosarul nr.E04 cu privire la evaluarea rezultatelor școlare; 

4.3.2.3. Dosarul nr. M01 cu Rapoarte semestriale și anuale; 

4.3.2.4. Bază de date SIME;    

4.3.2.5. Ordin cu privire la numirea administratorului Sime, ordinul nr.18 din 10.02.2020;  

4.3.2.6. Raport privind fluctuația elevilor, completat semestrial; 

4.3.2.7. Diplome, certificate, mențiunile elevilor; 

 

   Constatări 
 

Existența bazei de date privind performanțele elevilor; Implicarea elevilor cu CES la 

activitățile extracurriculare; 

Elaborarea raportului de activitate al CDS privind rezultatele elevilor. 
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Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

 

Punctaj:  
1 

 

 

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

     succesului elevului/copilului. 

 

Dovezi 
 

4.3.3.1. Planul de activitate al CMI 

4.3.3.2. Planul de activitate al CDS 

4.3.3.3. Diplome 

Constatări 

Implicarea elevilor la activitățile extrașcolare organizate 

Menționarea/ aprecierea succesului elevilor  

Pondere și 
punctaj 

Pondere:  1 Autoevaluare conform criteriilor: 

Realizarea unei politici obiective 

Promovarea succesului elevului 

Punctaj:  

1 

 

    Domeniu Curriculum / proces educațional 

 

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

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

 

Dovezi 
 
 
 

4.3.4.1.  Certificate, diplome pentru participarea elevilor în cadrul unor proiecte, 

concursuri, competiții sportive, activități de instruire;    

4.3.4.2.   Demersuri pentru sponsorizări, listele copiilor performanți;      

4.3.4.3.   Ordine de mențiune;   

 

Constatări 

Institiția promovează sucesul elevilor și îi motivează pentru succesul obținut prin oferirea 

premiilor, diplomelor, organizarea excursiilor. 

Lipsa finanțelor pentru motivarea elevilor de a organiza diverse activități extracurriculare.  

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

 

Punctaj:  

1,5 

                                                                  Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 4.3: puncte – 4,5 
 

Dimensiune IV  

 
EFICIENȚĂ 

EDUCAȚIONALĂ 
 

 
Puncte forte Puncte slabe 

       

  Asigurarea accesului elevilor la 

resursele educaționale, bibliotecă,  

sală de sport, sală de calculatoare, 

CREI; 

 
 Participarea copiilor și părinților în 

procesul decizional privitor la 
optimizarea resurselor, CE, CP, 
CA; 

         
 Acces la informaţie prin 

intermediul internet-ului, WiFi;  
 
 

 Baza materială corespunzătoare  
capabilă să asigure un învățământ 
eficient, formativ-performant, în 
concordanță cu specificul școlii;    

 
 
 
 

 Dotarea insuficientă a bibliotecii; 

 Lipsa laboratoarelor și atelierelor; 

 Lipsa sălii de festivități; 

 Starea financiară precară; 
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          Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

  
       Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile 
       echității de gen 
                                                                                                               (Punctaj maxim acordat – 6) 

         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 
 
 
 

5.1.1.1. Statutul gimnaziului cap.5, Drepturile și obligațiile elevilor, pag. 8-9, înregistrat 

nr. 5583 din 12.12.2012; 

5.1.1.2. Regulamentul de organizare și funcționare, aprobat 20.10.2016 la CA, Capitolul 

nr.4 Elevii, pag. 16-21;    

5.1.1.3. Dosarul ANET; 

5.1.1.4. Cutiuța de încredere;  

5.1.1.5. Panoul informativ;    

5.1.1.6. Fișele de post ale angajaților, a diriginților de clasă;    

  

 
Constatări 

 

Realizarea activităților de prevenire a discriminării de gen. 

Realizarea planificărilor incluzând dimensiunea echitate de gen, prevenirea 

discriminării de gen;  

Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare în domeniul comunicării şi 

interrelaţionării genurilor. Asigurarea spaţiilor şcolare adecvate particularităţilor de 

gen.  
 

Pondere și 
punctaj 

 

Pondere: 2  Autoevaluarea conform criteriilor: 

 

Punctaj:  

2 

 

         Domeniu: Capacitate instituțională 

 

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

         cadrelor didactice în privința echității de gen. 

 

 
Dovezi 

 
 

 

 

5.1.2.1. Agenda proiectului Educație pentru democrație în RM desfășurat online pe 

parcursul anului 2021-2022; 

5.1.2.2. PLD la disciplina Dezvoltare personală aprobate, septembrie 2021; 

 

 

Constatări 

Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților de prevenire a 

discriminării de gen; 

Formarea insuficientă a cadrelor didactice în privința echității de gen.  

Pondere și 
punctaj 

Pondere:  2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

 

Punctaj:  

1 
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    Domeniu Curriculum / proces educațional 

 

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

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

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

 

  Dovezi 
 

5.1.3.1. Proiecte de lecții; 

5.1.3.2. Scenariile activităților; 

5.1.3.3. Procese-verbale ale ședințelor cu părinții; 

 

Constatări 
 
 

Realizarea procesului educațional – activități curriculare și extracurriculare – în 

vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul. 
Abordarea insuficientă în cadrul activităților extracurriculare a subiectelor privind 
principiile echității de gen. 
 

Pondere și 
punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

 

Punctaj:  
1 

                                                                              

                                                                Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 5.1: 4 puncte 

 

 

 

Dimensiune V 
 

 EDUCAȚIE 
SENSIBILĂ LA 

GEN  

                 Puncte forte                Puncte slabe 
       

  
 Realizarea planificărilor 

incluzând   dimensiunea 
echitate de gen;   

 Organizarea activităţilor 
curriculare şi extracurriculare de 
promovare a echităţii de gen;   

 
 
 
 
 

 
 Buget insuficient  pentru 

activitățile de  formare a  cadrelor 
didactice în privința echității de 
gen.   

 Implicarea scăzută a părinţilor şi a 
comunităţii în activităţi cu teme 
privind echitatea de gen.   
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                 Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

 

 

 

                                                 Tabel privind nivelul de realizare a standardelor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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. 

Puncte forte Puncte slabe 
- Condiții adecvate pentru realizarea procesului 

educațional de calitate; 
- Parteneriate cu diverși actori educaționali, sociali, 

economici, comunitari. 
- Cadre didactice competente. 
- Promovarea modului sănătos de viață la orele 

opționale. 
- Instituție dotată cu TIC și mobilier de calitate 

adecvat vârstei. 
- Alimentarea elevilor din ambele trepte de școlaritate 
- CREI mobilat adecvat, dotat conform cerințelor în 

vigoare; 

     Dotarea insuficientă a bibliotecii; 

     Lipsa laboratoarelor 

     Lipsa sălii de festivități 
     CD reticente privind lucrul cu elevii cu   
     CES. 
 
 
 
 
 

  

Oportunități Riscuri 

- Administrația gimnaziului oferă posibilitatea 

satisfacerii dorinței de informare și cunoaștere; 
  

 

- Participarea gimnaziului în diverse proiecte 

educaționale, sociale, economice. 

 

 

 

 

 

- Lipsa cadrelor didactice tinere; 

- Plecarea populației peste hotare; 

- Starea financiară precară a populației din 

localitate; 

- Scăderea demografică a populației. 

- Deficit bugetar. 

 

 
  

 

Punctaj 

Anul de studiu 

Standard 2021 - 2022 
maxim 

de calitate 
  

* Autoevaluare, Nivel 

  puncte realizare, % 

1.1 10 7,25 72% 

1.2 5 4,5 90% 

1.3 5 5 100% 

2.1 6 4,5 75% 

2.2 6 5 83% 

2.3 6 5 83% 

3.1 8 8 100% 

3.2 7 7 100% 

3.3 7 6 85% 

4.1 13 11,5 88% 

4.2 14 13 92% 

4.3 7 4,5 64 

5.1 6 4 66% 

Total 100 85,25  85,25% 

ACORDAREA CALIFICATIVULUI 

Foarte bine 86 – 100% 

Bine  64 – 85,99% 

Satisfăcător  50 – 63,99% 

Nesatisfăcător  0-49,99% 
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          În baza punctajului obținut și a procentului de realizare, instiuției i se atribuie calificativul: BINE 

 

 

         Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic: 

 

Anul de 

studiu 

Nr. total 

cadre 

didactice 

Distribuția calificativelor 

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcăt

or 

2021-2022 11 3 8 0 0 

  

        Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere:  

 

Anul de 

studiu 

Nr. total cadre 

de conducere 

Rezultatele prezentării Raportului anual de activitate 

se aprobă nu se aprobă 

2021-2022 2 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 Director: Matcin Natalia 


