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Date generale 
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Localitate Sat. Alexanderfeld 

Denumirea instituţiei ÎP Gimnaziul-gradinița Sergei Esenin 

Adresa 5314 r-n Cahul sat. Alexanderfeld  str. 30 ani 

Biruinței 63 

Adresa filiale - 

Telefon 029930333 

E-mail gimnaziulalexanderfeld@gmail.com  

Adresa web  

Tipul instituţiei Instituție educațională 

Tipul de proprietate De stat 

Fondator/ autoritate administrativă  

Limba de instruire Rusa 

Numărul total de elevi 91 

Numărul total de clase 9 

Numărul total cadre de conducere 3 

Numărul total cadre didactice 15 

Program de activitate 2021-2026 

Perioada de evaluare inclusă în raport 2021-2022 

Director Cultuclu Oxana 
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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  ● Actul de acceptare și transfer al unității de catering după o revizie 

majoră.  Anexa 1/1/1 

● Autorizație sanitară de funcționare a instituției nr. ASVF*0029455 

din 04.07.2017                       

● Fișele medicale despre starea de sănătate a elevilor;   

● Ordinul №1 din 02.09.2021 «Despre crearea comisiei de căsătorie»;  

● Ordinul №6 din 13.09.2021 «Despre catering pentru elevi» 

● Ordinul №8 din 24.09.2021 «Despre trecerea la învățământul la 

distanță pentru elevii de clasa a VI-a din cauza carantinei» 

● Ordinul №10 din 22.10.2021 «Despre prelungirea perioadei de 

vacanță de toamnă în anul de studii 2021-2022» 

● Ordinul №15 din 21.12.2021 «Despre organizarea sărbătorilor de 

Revelion în carantină» 

● Ordinul №17 din 19.01.2022 «Despre trecerea la învățământul la 

distanță pentru elevii de clasa a IV din cauza carantinei» 

● Ordinul №18 din 21.01.2022 «Despre continuarea procesului 

educațional la distanță  în gimnaziu» 

● Ordinul №19 din 31.01.2022 «Despre continuarea procesului 

educațional la distanță în gimnaziu în legătură cu economisirea 

resurselor de încălzire» 

● Ordinul №20 din 04.02.2022 «Despre trecerea la proces educațional 

cu prezență fizică» 

● Ordinul №15 din 04.02.2022 

● Carnete de examinare medicală pentru angajaţii gimnaziilor; 

Constatări Se deține în ordine sistematică toată documentația tehnică, sanitaro-igienică 

și medicală obligatorie și se monitorizează permanent respectarea normelor 

sanitaro-igienice și de securitate tehnică. 

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  ● Ordinul №11 din 12.11.2021 «Cu privire la înființarea comitetului 

pentru sănătatea și securitatea în muncă» 

● Ordinul №11 din 12.11.2021 «Siguranța vieții copiilor în perioada 

sărbătorilor de iarnă și la organizarea sărbătorilor de Crăciun» 

● Ordinul №21 din 11.02.2022 «Despre delegarea elevilor și 

profesorilor responsabili pentru participare la olimpiada de disciplina 

regională» 

● Ordinul №30 din 20.04.2022 «Despre siguranța vieții și sănătății 

copiilor în perioada sărbătorilor pascale și organizarea activităților 

extracurriculare cu semnificație școlară generală» 

● Ordinul №31 din 21.04.2022 «Despre organizarea unui eveniment 

de informare cu elevi» 

● Tarifare   Anexa 1.1.2  

Constatări Se dețin toate actele referitoare la pază și asigură integral, inclusiv pe durata 

programului educativ, securitatea elevilor/copiilor, a incintei și a teritoriului 

https://drive.google.com/file/d/1CSNvRxiDlXi2jTpJ_uVJYIjUk7DGQkbr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rzTdLk2CPs5L1L4rCd_dyJRcDX7hmFFq/view?usp=sharing
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adiacent, în colaborare sistematică cu APL și cu alte structuri de resort. 

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  ● Ordinul №1 din 02.09.21 «Despre alimentația  elevilor pentru anul 

de studii 2021-2022» 

● Ordinul №10 din 22.10.21 «Despre prelungirea perioadei de vacanță 

de toamnă pentru elevi în anul de studii 2021-2022.» 

● Ordinul №17 din 19.01.22 «Despre trecerea la învățământul la 

distanță pentru elevii de clasa a IV-a.» 

● Ordinul №18 din 21.01.22 «Despre continuarea procesului 

educațional la distanță  în gimnaziu» 

● Ordinul №19 din 31.01.22 «Despre continuarea procesului 

educațional la distanță în grupa pregătitoare » 

● Ordinul №20 din 04.02.22 «Despre trecerea la procesul educațional 

cu prezență fizică» 

● Ordinul №32 din 21.04.22 «La reducerea zilei activităților în ajunul 

unei sărbători nelucrătoare» 

● Ordinul №33 din 26.04.22 «Despre programul activităților în 

perioada sărbătorilor pascale » 

Constatări Se respectă integral cerințele de proiectare orară a activităților educaționale 

și se asigură un program echilibrat și flexibil pentru elevi. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  ● Proces-verbal nr.5 din 03.03.2022   aprobat în ședința consiliului 

profesoral „Regulamentul privind funcţionarea gimnaziului». 

● Proces-verbal nr.5 din 03.03.2022 aprobat în ședința consiliului 

profesoral „Carta gimnaziului”. 

● Fiecărei clase i s-a alocat un birou cu setul de mobilier necesar. 

● Mobilierul școlar din sălile de clasă primară este nou și poate fi 

reglat în funcție de înălțimea elevilor. 

● Mobilierul din clasele gimnaziale este vechi și trebuie înlocuit 9 

(scaune, mese). 

Constatări Se dispune în general de spații educaționale adecvate și se asigură, 

exceptând 1-2 cazuri obiective și temporare, toate categoriile de elevi cu 

locuri corespunzătoare particularitățile psihofiziologice individuale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.75 

Punctaj acordat: - 

0.75 

 

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  ● Autorizație sanitară de funcționare a instituției nr. ASVF*0029455 

din 04.07.2017    

● Ordinul nr. 6  din  13.09.2021  „Cu privire la alimentația elevilor”  

● Ordinul nr.1 din 02.09.2021 „Comisia de control al calității 

alimentelor”  

● Ordinul nr.42  din 04.07.2022  „Cu privire la aprobarea 
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instructiunilor de protectia muncii”  Anexa 1.1.5.1 

                            Anexa 1.1.5.2 

                            Anexa 1.1.5.3 

                                         Anexa 1.1.5.4 

                                         Anexa 1.1.5.5 

 

● Ordinul nr. 43  din  11.07.2022 „Cu privire la protecția și 

respectarea siguranței muncii”    Anexa 1.1.5.5    

● Alimentația organizată: 

●   - pentru elevii grupei pregătitoare - de 3 ori pe zi; 

● - pentru clasele primare - de 2 ori; 

● - pentru clasele gimnaziale - 1 dată. 

● Cantina a fost revizuită, este dotată cu ustensile și echipamentele 

necesare. 

● cantină  dotată cu mobilier, combinată cu sală festivă. 

Constatări Se asigură prezența, funcționalitatea și conformitatea cu parametrii sanitaro-

igienice și cu cerințele de securitate a materialelor de sprijin. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

copiilor*(după caz) 

Dovezi  ● Cantină - 100 locuri, reparație cosmetică. 

● Cantină a fost renovată. Perioada de reparație - august 2021 

● Cantină combinată cu sală festivă.  

Constatări ● Instituția este dotată cu spații pentru prepararea și servirea hranei 

care corespund în cele mai multe privințe normelor sanitare în vigoare 

privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

0.75 

 

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

funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi  ● În fața cantinei sunt patru chiuvete cu robinete și un cazan pentru 

încălzirea apei, uscator pentru mâini. 

●  toaletă interioară cu trei cabine (pentru fete) 

● Toaletă exterioară separată pentru băieți și fete  

Constatări Instituția este dotată cu spații/blocuri sanitare (toalete, lavoare),care 

respectă integral normele sanitare și, ci 1-2 devieri semnificative și 

temporare, criteriile de accesibilitate, funcționalitate și confort pentru elevi.  

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  ●  Ordinul nr. 16 din 22 decembrie 2021 „Cu privire la siguranța vieții 

copiilor în perioada sărbătorilor de iarnă și la organizarea sărbătorilor de 

Revelion” 

●  Ordinul nr. 11 din 12.11.2021. „Înființarea Comitetului SSM”  

●  Planuri de evacuare Anexa 1.1.8 

● Panoul „Prevenirea situațiilor de urgență” Anexa 1.1.8.2 

● Scut antifoc Anexa 1.1.8.3      

Constatări ● Instituția dispune în totalitate de mijloace antiincendiare și de ieșiri 

https://drive.google.com/file/d/1VFXI7ocSebGhmJt4oXdPm-VNalakHEh2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tWgOc3L5cbxbD25SAFDDg7xaYkZZb72P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wtCANIHnodrTh5E0xEbxLrNU8elz697R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p74q2tU0oOmYvPi4ybOg5JzbAYezETVR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GEz5LVHMMzHZ3xT5ljy4tpjitjL3zack/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_CFxGSfcFJ6iopwTfgqPnWwRuXIIrlIP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_CFxGSfcFJ6iopwTfgqPnWwRuXIIrlIP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_CFxGSfcFJ6iopwTfgqPnWwRuXIIrlIP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s_M9DBC0WoSIo0WoueHNEiBEb6eS6yTd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173c-nPIVDd8TWcPjNeZGv0V8KBHjtHzy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nnbP8KH6yCDwgrsse_tSw-It8IEyT0Tu/view?usp=sharing
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de rezervă, utilizează în linii mari eficient un sistem de marcaje de 

direcție și le monitorizează periodic funcționalitatea. 

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  ● Planul activităților al gimnaziului pentru anul de studii 2021-2022 

an: 

● Orele de curs (clasele 1-9) „Prevenirea accidentelor rutiere”. 

● Planul activităților al Consiliului Elevilor pentru Prevenirea 

Infracţiunilor. 

● Contul „Plan activităților pentru sănătatea și securitatea în muncă 

pentru 2021-2022. an". Аnexa 1.1.9.1                Anexa 1.1.9.2 

Constatări Instituția organizează și desfășoară sporadic, preponderent pentru elevi, 

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.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 

0.5 

Total standard 8.5 

 

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității 

fizice și psihice a fiecărui elev/ copil 

Domeniu: Management 

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

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

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

Dovezi  ● Planul de activitate al gimnaziului pentru anul de studii 2021-2022 

● Comisia multidisciplinară.  Anexa 1.2.1.1 

● Procese verbale ale întâlnirilor cu directorul, consiliile 

administrative. 

● Planul activităților cu părinții. 

● Planul activităților pentru anul de studii. Anexa 1.2.1.2 

                                                               Anexa 1.2.1.3 

Constatări Instituția proiectează sistematic acțiuni de colaborare cu familia, cu APL, 

mai puțin cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției elevului, 

inclusiv acțiuni de informare a lor în privința procedurii legale de 

intervenție în cazurile ANET. 

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  ● Registrul accidentelor în rândul elevilor 

● Registrul „Înregistrarea cererilor care necesită investigație internă”  

Anexa 1.2.2.1 

● A fost întocmit Pașaportul Social al Gimnaziului, care conține 

informații confidențiale, inclusiv liste cu copii pe categorii: familii 

social vulnerabile, liste cu familii numeroase, familii cu venituri mici, 

cei care locuiesc cu tutore, ai căror părinți – unul sau ambii – sunt peste 

https://drive.google.com/file/d/1IaAUUXyaet16FHttLlYK7qVMmvy1xA5p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lbcR9zfR6rexO_LoEXidO6MfaRLWzFGk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kCUZSSwmf7hPyl6raT3q09-Tli4DMviY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1byqIoCxtu1S_gN1YVPcv7kq1HKnvy8qb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17xiXQc1IrLg5Oy55qXGNd-bmowszomYh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kCUZSSwmf7hPyl6raT3q09-Tli4DMviY/view?usp=sharing
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hotare (SIME) 

Constatări 
Instituția dispune aproape integral de personal calificat pentru 

prevenirea/ intervenția în cazurile ANET și folosește eficient și oportun 

majoritatea resurselor existente în comunitate pentru asigurarea 

protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.75 

Punctaj acordat: - 

0.75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi  ● Registrul rapoartelor de presupunere abuzuri, neglijare, exploatare și 

trafic de copii. Anexa 1.2.3.1 

● Participarea la seminarul formare „Avertizat înseamnă protejat”. 

Constatări ● Instituția realizează un proces formativ cu frecvență considerabilă pentru 
elevi/ copii și pentru adulți, privitor la prevenirea și combaterea oricărui tip 
de violență. 

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  ● Acord de parteneriat “GRANTURI MICI PENTRU TINERI 2022”, 

EDIȚIA A IX-A - Teren de volei. Anexa 1.2.4.1 

                                                      Anexa 1.2.4.2  

Constatări 
Instituția oferă tuturor elevilor/ copiilor, prin personal calificat, titular sau 
recrutat, prin implicare activă a comunității în acțiuni de prevenire a 
comportamentelor dăunătoare sănătății, accesul integral la servicii de sprijin 
în vederea asigurării dezvoltării fizice, mentale și emoționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 4.25 

 

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

sănătos de viață 

Domeniu: Management 

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

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

promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 

Dovezi  ● Lucru în comun cu asistentul social al Primăriei 

● Cooperare regulată cu Centrul de Sănătate 

Constatări Instituția și cadrele didactice, în colaborare cu familiile și serviciile publice 

de sănătate, proiectează sistemic activități de promovare a valorii sănătății 

fizice și mentale a elevilor/ copiilor și a stilului sănătos de viață, 

preponderent în instituție și mai puțin în comunitate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

 

https://drive.google.com/file/d/1kCUZSSwmf7hPyl6raT3q09-Tli4DMviY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TSedawlwRP15GiuWGU3sjg8iSctVbu6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1im6Wt-pEaHDnqBrUwt6iQqtJvwkSNlJl/view?usp=sharing
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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  ● Cercul de dans în Casa de Cultură rurală 

● Ordinul nr. 57 din 09.01.2021 „Cu privire la facturarea personalului 

didactic” - Secția sport Volei în sală de sport - 4 ore. 

● Ordinul nr.4 din 09.06.2021 - „Cu privire la organizarea educației 

incluzive și activitatea centrului de resurse” 

● Teren de sport pe stadionul școlii  - GRANTURI MICI PENTRU 

TINERI 2022, EDIȚIA A IX-A. 
● Biblioteca școlii, sală de lectură. (plan de muncă) 

● Biblioteca rurala, sala de lectura. (lista evenimentelor) 

 

Constatări 
Instituția asigură permanent condiții fizice, resurse materiale și 
metodologice pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ process 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  ● Planul anual al gimnaziului. Аnexa 1.3.3.1 

● Planul activităților pentru formarea unui stil de viață sănătos pentru 

elevi pentru anul de studii 2021-2022. an. 

● Dezvoltarea  activităților de îmbunătățire a sănătății în rândul 

copiilor și adolescenților . Anexa 1.3.2.2  

Constatări Instituția susține inițiative și activități de promovare a modului sănătos de 
viață și oferă acces elevilor/ copiilor la programe educative în acest sens, 
implicându-se sporadic în diseminarea experiențelor valoroase legate de 
sănătate; 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

Total standard 3.5 

 

Dimensiune I 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

●  Gimnaziul a creat condițiile 

necesare pentru a asigura 

funcționare bună a instituţiei de 

învăţământ şi organizaţie procesului 

educativ. 

● În gimnaziul funcționează o 

bucătărie și o cantină,  un cabinet de 

asistentă medicală, un birou pentru 

relaxarea profesorilor în timpul 

pauzei între lecții și este dotată o 

sală de calculatoare. 

● Centrul de resurse funcționează. 

● Pentru a preveni infectarea cu 

● Protecția în instituție în 

timpul zilei este atribuită 

personalului didactic și 

personalului nedidactic;  

●  lipsa Internetului în sălile 

de clasă și la ore de 

informatică; 

● lipsa laboratoarelor dotate 

în sălile de fizică și chimie;    

● Necesitatea de a desfășura 

lecții la învățământ 

simultan din cauza 

deficitului bugetar 

https://drive.google.com/file/d/1XTRAEnA3EHD8XTi0arM7jEbuNwAooydy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1duF7IDfmiDBipAddfGEEFIDY0Qt3HCPR/view?usp=sharing
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COVID-19 furnizarea completă a 

tuturor echipamentelor și 

echipamentelor de protecție 

necesare pentru a preveni infecția cu 

COVID-19 

● Utilizarea resurselor  existente 

în comunitate, pentru asigurarea 

protecției integrității fizice și psihice 

a fiecărui copil ( medicul de familie, 

asistentul social de la APL, 

polițistul de sector). 

● Realizarea activităților de 

prevenire și combatere a oricărui tip 

de violență. 

● Existența spațiilor sanitare 

interioare, cu respectarea criteriilor 

de accesibilitate, funcționalitate și 

confort pentru elevi. 

 

 

 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ   
*Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare 

[Standardul nu se aplică IET] 

Domeniu: Management 

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

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

ce asigură valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe subiecte ce țin 

de interesul lor imediat 

Dovezi  ● Planul de activitatea al Consiliului Elevilor pentru anul de studii 

2021-2022. 
                                                                     Anexa 2.1.1.1 

Constatări 
Instituția proiectează participarea elevilor la procesul de luare a deciziilor, 
însil cu mecanisme imperfecto de participare, și oferă informații în 
majoritatea cazurilor opomine pe subiecte ce țin de interesul lor imediat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.5 

Punctaj acordat: - 

0,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi  ● Planul activităților al Consiliului Elevilor. Anexa 2.1.2.1 

● Procese-verbale. Anexa 2.1.2.2 

                               Anexa 2.1.2.3 

                               Anexa 2.1.2.4 

● Proiecte de perspectivă la   Dezvoltarea personală. 

 

Constatări 
În Instituție există o structură asociativă a elevilor/ copiilor, constituită 
democratic și autoorganizat, cu un plan de activitate sistematic și 
riguros, care participă permanent la luarea deciziilor cu privire la 

https://drive.google.com/file/d/1duF7IDfmiDBipAddfGEEFIDY0Qt3HCPR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lbcR9zfR6rexO_LoEXidO6MfaRLWzFGk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W43KwvqV7_OkkS9nnP4Eau1NVeF894Ho/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Psgxy_ntWxlt8j0Df5f1n6uCr1QCudzM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zjr19eRvemicJjXMXmsKH1elZWbyCs4n/view?usp=sharing
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aspectele de interes pentru ei. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

Dovezi  ● Planul activităților al Consiliului Elevilor. Anexa 2.1.3.1 

Constatări 
Instituția asigură destul de frecvent funcționalitatea mijloacelor de 
comunicare ce reflectă opinia liberă a elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.5 

Punctaj acordat: - 

0.5 

 

Domeniu: Curriculum/ process 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  ●  Planul de  activitate al Consiliului elevilor. Anexa 2.1.4.1 

Constatări Instituția implică frecvent, cu eficiență moderată, elevii/ copiii în consilierea 

aspectelor legate de viața școlară, în soluționarea problemelor la nivel de 

colectiv, în conturarea programului educațional, în evaluarea propriului 

progres. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: -1  

Total standard 4.0 

 

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

procesul educațional 

Domeniu: Management  

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

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

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

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

Dovezi  ● Comitetul părintesc.  

● Procesul verbal al întâlnirii cu părinții. Anexa 2.2.1.1 

                                                                               Anexa 2.2.1.2 

Constatări Instituția elaborează și valorifică frecvent proceduri democratice de 

delegare a prinților în structurile decizionale, utilizând mijloace de 

informare și comunicare pentru exprimarea opiniei partenerilor educaționali 

și implicând cu o frecvență moderată părinții în activități ce asigură 

progresul școlar. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 

0,5 

 

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  ● Procesul-verbal al ședinței Consiliului Elevilor 

● Participarea grupului de inițiativă la proiectul GRANTURI MICI 

PENTRU TINERI 2022, EDIȚIA A IX-A. Anexa 2.2.2.1 

                                                                           Anexa 2.2.2.2 

https://drive.google.com/file/d/1lbcR9zfR6rexO_LoEXidO6MfaRLWzFGk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lbcR9zfR6rexO_LoEXidO6MfaRLWzFGk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1byqIoCxtu1S_gN1YVPcv7kq1HKnvy8qb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17xiXQc1IrLg5Oy55qXGNd-bmowszomYh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j4bV9aywZGez2iDWZC77e6a9XSgJhB99/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TSedawlwRP15GiuWGU3sjg8iSctVbu6J/view?usp=sharing
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Constatări Instituția promovează frecvent și în majoritatea cazurilor eficient 

parteneriate cu diverși reprezentanți ai comunității, pe aspecte ce țin de 

interesul elevului/ copilului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.75 

Punctaj acordat: - 

0.75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională  

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

consiliul de administrație, implicarea lor și a elevilor, ca structuri associative, 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  ● Ședințe cu părinții pe tematică "Motivele scaderii performanței școlare 

și modalitățile de  depășire a acestora." . Anexa 5.1.1\ Anexa 5.1.2 
● Procesul-verbal al ședinței consiliului de administrație №1 din 

23.03.2022 - Propunerea și aprobarea componenței Consiliului de 

Administrație 

Constatări Instituția implică frecvent părinții și comunitatea în procesul de luare a 

deciziilor cu privire la educație, inclusiv în CA, și în activități orientate spre 

educația de calitate pentru toți copiii, conlucrează periodic cu o structuri 

asociative  a părinților și dispune de mijloace de comunicare pentru 

exprimarea opiniei subiecților indirecți. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: -1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ process 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  ● Procese-verbale ale ședințelor consiliilor profesorilor, întâlnirilor cu 

directorul, consiliile administrative, MK. Anexa 2.2.4.1 

                                                                   Anexa 2.2.4.2 

                                                                   Anexa 2.2.4.3 

                                                                   Anexa 2.2.4.4    

●  Participarea părinților, reprezentanților comunității printr-un sondaj 

oral la elaborarea unui curriculum individual al gimnaziului.                                                              

Constatări Instituția asigură participarea frecventă a structurilor asociative ale elevilor/ 

copiilor, părinților și a comunității la elaborarea și implementarea 

documentelor programatice, inclusiv în activități de formare, că persoane 

resurse în procesul educațional; 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 4.25 

 

Standard 2.3. Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într-o 

societate interculturală bazată pe democrație 

Domeniu: Management  

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

prin actele reglatorii și activități organizate de instituție   

Dovezi  ● Proiecte de perspectivă la   Dezvoltarea personală. Anexa 2.3.1.1 

● Proiectare didactică zilnică la  Dezvoltarea  personală. 

● Participarea la concursul „Mărțișor”. Anexa 2.3.1.2 

● Participarea la concursul  Pascal - „Bucuria învierii”. 

https://drive.google.com/file/d/1byqIoCxtu1S_gN1YVPcv7kq1HKnvy8qb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17xiXQc1IrLg5Oy55qXGNd-bmowszomYh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g66YUGgb1iXLGkmDLt-i7RztQKGtWrmr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17V1-EN_2mcxoyN91Gk_WsWPcuNoee-Ai/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ynDZNQ-hcYlch3UjHz46FAJ29jEhLPTL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bBLH4nGTDMH-YxXmTfapuR0IoiXqpONb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jriD-1mnsT4gh4vr0H4TYnMw-O5lmGJG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11BipCpO3RC4JtoDrUS7RB_eg9ZzAO6BC/view?usp=sharing
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                                                                                    Anexa 2.3.1.3 

Constatări Instituția promovează frecvent, în actele reglatorii interne și în activități, 
respectul față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă. 

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 feedback-ului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 

Dovezi  ● Liste de elevi (SIME) - Naționalități  

● Proiecte de perspectivă la educație civică și dezvoltare personală. 

Anexa 2.3.2.1 

● Proiectarea activității a Comisiei metodice dirigenție și Dezvoltare 

personală. 

● Lecțiile de Istorie, cultură și tradiții poporului rus 

● Planul de activitate educațională pentru anul de studii 2021-2022 

reflectă aspecte care prevăd măsuri de combatere a stereotipurilor și 

a prejudecăților. Lecțiile se desfășoară în cadrul cursului „Educație 

civică/Dezvoltare personală, ICT”. 

Constatări Instituția monitorizează frecvent respectarea diversității culturale, etnice, 
lingvistice, religioase și valorificarea multiculturalitatii, în documentele 
programatice și în activitățile desfășurate, colectând periodic feedbackul 
partenerilor cu referire la respectarea principiilor democratice. 

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 valorizată a fiecărui elev/ copil 

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

multiculturalității, valorificând capacitatea de socializare a elevilor/ copiilor și varietatea de resurse 

(umane, informaționale etc.) de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților  

Dovezi  • Planuri de perspectivă la  Dezvoltarea personală. 

•Proiectare didactică zilnică  la Dezvoltarea personală. 

• Proiect de activitate  la Educație civică. 

● Planul de activitate educațională pentru anul de studii 2021-2022 

reflectă aspecte care prevăd măsuri de combatere a stereotipurilor și a 

prejudecăților. Lecțiile se desfășoară în cadrul cursului „Educație 

civică/Dezvoltare personală”. 

Constatări Instituția creează condiții tipice pentru respectarea diversității și 

valorifică intens capacitatea de socializare a elevilor/ copiilor și resursele 
de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

 

Domeniu: Curriculum/ process 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  ●  Proiect de activitate  la  Educația civică, Dezvoltare personală. 

● Lecțiile de Istorie, cultură și tradiții poporului rus 

● Administrația gimnaziului este ghidată și se bazează în activitățile 

sale pe compoziție multinațională, multiconfesională de predare, 

https://drive.google.com/file/d/1mL191OlzJEmY3lKLUmRJc7p42mLF4Sk7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jriD-1mnsT4gh4vr0H4TYnMw-O5lmGJG/view?usp=sharing
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student și colectivele părinților. Creează condiții optime pentru 

cooperarea în lanț "Profesor-Student Părinte", răspunde în timp util 

la toate situațiile problematice care aceasta duce la absența 

conflictelor bazate pe ostilitate națională și religioasă. 
● Discriminarea pe motive rasiale, religioase, etnice. 

Constatări Instituția organizează sporadic activități educaționale menite să dezvolte 

prin acțiunile elevilor/ copiilor și are cadrelor didactice reflectarea viziunii 

democratice de conviețuire într-o societate interculturală și promovează 

ocazional valorile multiculturale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.5 

Punctaj acordat: - 1 

Total standard 4.0 

 

Dimensiune II 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

● Instituția oferă oportunități 

pentru o colaborare eficientă între 

toți actanții educaționali (cadre 

didactice, elevi, părinți, APL); 

● sunt create, dezvoltate condiții și 

promovate acțiuni ale elevilor și 

cadrelor didactice, care sunt 

orientate spre formarea viziunilor 

democratice de conviețuire într-o 

societate interculturală 

● Se atestă carențe în 

formarea competențelor de 

autogestiune ale elevilor, fapt 

ce determină necesitatea 

ghidării și sprijinului 

permanent de către cadrele 

didactice 

 

 

 

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  ● Ordin nr.4 din 06.09.2021 - “Despre organizarea educației incluzive 

în gimnaziu pentru anul de studii 2021-2022” 

Constatări PDI și PAI reflectă în general aspectele legate de promovarea EI, de 
valorificarea multiculturalității, de asigurarea serviciilor de sprijin și de 
formarea continuă în domeniu, însă activitățile proiectate au prevalent uri 
caracter de informare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.5 

Punctaj acordat: - 

0.5 

 

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

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

pentru copiii cu CES 

Dovezi  
● Planul activității al Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare                 

(Anexa 3.1.2.1) 

Constatări Instituția asigurată cu anumite lacune funcționalitatea structurilor, 

mecanismelor și procedurilor de sprijin pentru înmatricularea și incluziunea 

tuturor elevilor/ copiilor. 

https://drive.google.com/file/d/13YGNGjWUl2Yjthm5esGC1WAYJST_lhQ9/view?usp=sharing
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Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.5 

Punctaj acordat: - 

0.5 

 

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, gimnaziului, liceelor, 

instituțiilor de învățământ general cu programe combinate] 

Dovezi  ● Lista nominală copiilor cu CES (Anexa 3.1.3.1) 

Constatări 
Instituția dispune de o bază de date a copiilor de vârstă școlară și 
preșcolară din comunitate, inclusiv a celor cu CES, cu rețineri în procedura 
de actualizare, monitorizează evoluțiile demografice și elaborează 
perspectivele de școlaritate, duce evidența înmatriculării tuturor elevilor/ 
copiilor și colectează informații cu privire la mediul familial. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.5 

Punctaj acordat: 1  

 

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  Procese-verbale ai Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare  

● Proces-verbal № 1 (Anexa 3.1.4.1) 

● Proces-verbal № 2 (Anexa 3.1.4.2) 

● Proces-verbal № 3 (Anexa 3.1.4.3) 

● Proces-verbal № 4 (Anexa 3.1.4.4) 

● Proces-verbal № 5 (Anexa 3.1.4.5) 

 

Constatări 
Instituția monitorizează sistemic progresul și dezvoltarea fiecărui elev/ 
copil, valorifică permanent ascensiunea în dezvoltarea acestuia, creează 
condiții optime pentru dezvoltarea potențialului cognitiv, aptitudinal și 
afectiv a1 lui și asigură funcționalitatea CMI, serviciile de sprijin 
(logopedice, psihologice etc.), în funcție de necesități. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 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  ● Fiecare elev cu CES are Plan educațional individualizat, Curriculum 

modificat la discipline. 

● Testele elaborate, baremele de corectare și notare elaborate de către 

cadrele didactice (pentru elevii cu CES)  

● Clasa 4 test la matematică (Anexa 3.1.5.1) 

● Clasa 4 test la limba și literatura rusă (Anexa 3.1.5.2) 

● Barem de corectare la limba și literatura rusă (Anexa 3.1.5.3) 

● Barem de corectare la matematică (Anexa 3.1.5.4) 

● Clasa 4 test la limba și literatura română (Anexa 3.1.5.5) 

● Clasa 9 test  la matematică (Anexa 3.1.5.6, anexa 3.1.5.7) 

● Clasa 9 test la limba și literatura română (Anexa 3.1.5.8) 

https://drive.google.com/file/d/18_7ZDUs6nQCgNO4ld9rV9fNADTCHwKSc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TIfPISSBiTEFsSG9hhRLWlggmNHqdUI-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bDYJco8qDDj865C2iWpAj8M5_kSpvjyn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aS1IDnrYfDyFmpamPMBsBTtxIH1dMxGR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yGP__Sx3hvrUb-086yGyVS1cGjcmhFdC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mJI7dbMzB79VWKhFroGDeZQy3a63bcXq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h-C9lA1w1EjdgtkQarMEYA15DEixc_bv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10bg_8L40Z9geEqWkbXe9JIeZTv08CLVz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ue7yA7P2buYfuL-urHg-D56xLLhaBWcj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KDfYVQT-QSoLEnmyP6aJFBx6nk5WG9eN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZJgyZUHzzW3xU0jtXOW9oG-r-_sjHxG_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T-T1zQwJCynMBbSrwJ7tcSNrw2pkFIxf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iIpgVHcqbMaHlHukoihdmphwChnQAFSv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i-sxmCgG4nBsp6Sw_4H3TcTDB3NKph2P/view?usp=sharing
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● Clasa 9 test  la istorie (Anexa 3.1.5.9, anexa 3.1.5.10) 

 

Constatări 
Instituția desfășoară procesul educațional în corespundere cu 

particularitățile și nevoile specifice ale fiecărui elev/ copil, în funcție de 

recomandările SAP, prin elaborarea unui set complex de materiale și 

softuri educaționale pentru diversitatea celor educați, a curriculumului 

adoptat, a PEI, implicând în majoritatea cazurilor cadre didactice 

competente, inclusiv cadre de sprijin/ asistenți personali. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 4 

 

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  ● Comisia pentru Drepturile Copilului 

● Registrul cazurilor de  violență    

● Fișa de sesizare 

Constatări PDI și PAI, reflectă suficient mecanisme de identificare și combatere a 
oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor 
individuale, implicând în acțiunile preconizate preponderent 
personalul Instituției, cu anumite formare în domeniul EI, mai puțin 
parteneri comunitari, și diseminând ocazional informații în acest sens.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.5 

Punctaj acordat: -0.5  

 

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

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

copiilor cu CES 

Dovezi  ● Eveniment festiv dedicat Zilei Profesorului; 

● Sărbători tradiționale de iarnă. 

● Sărbători naționale - „Dragobete” „Mărțișor” 

● Sărbători religioase - „Hai să întâlnim Crăciunul” „Paște fericit” 

● Ziua Internațională a Copilului. 

● Săptămâna transdisciplinară. 

Constatări PDI și PAI conțin unele aspecte incomplete în ceea ce privește promovarea 
diversității și învățarea comportamentului nondiscriminator, dar preconizează 
activități ce țin de respectarea diferențelor, cu implicarea factorilor educaționali, 
mai puțin a elevilor/ copiilor, în proiectarea și organizarea acestor.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.5 

Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

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

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

proceduri 

Dovezi  ● Planul de activități copiilor cu CES 

● Plan Individual Educațional Anexa 3.2.3.1 

https://drive.google.com/file/d/1rPrDcBzidY6a3wfLG2--x68A884t5sqb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YYc9qg0OoK_vBkdskBhOYsuiqKQXzxnr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YYc9qg0OoK_vBkdskBhOYsuiqKQXzxnr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OgRgKnHFnc9DwNpkvfWNLV7zuEVQtVto/view?usp=sharing
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                                          Anexa 3.2.3.2. 

                                           Anexa 3.2.3.3 

                                           Anexa 3.2.3.4 

Constatări Instituția asigură în majoritatea acțiunilor șanse egale de incluziune 
tuturor elevilor/ copiilor și respectarea diferențelor individuale, 
informează/ formează periodic personalul, copiii și reprezentanții lor 
legali cu privire la procedurile de prevenire, identificare, semnalare, 
evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare și utilizează aceste 
proceduri, prin personal cu o anumită formare și, uneori, prin 
parteneriate în domeniu. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.5 

Punctaj acordat: -0.5 

 

Domeniu: Curriculum/ process 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  ●  Comisia pentru Drepturile Copilului 

Constatări Instituția tratează toți elevii/ copiii în mod echitabil prin aplicarea 

documentelor de politici incluzive, a curriculumului, inclusiv a 

curriculumului diferențiat/ adaptat pentru copiii cu CES, prin diverse 

activități de cunoaștere și evaluare a progresului fiecărui elev/ copil, prin 

mecanisme de susținere a individualității și tratării valorice a fiecăruia, prin 

activități cc îi încurajează să participe activ la propriul proces de învățare — 

cu l -2 neajunsuri nesemnificative în acest ansamblu de aspecte. 

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  ● Briefing pentru personal înainte de începerea anului școlar. 

● Întâlniri organizatorice ale părinților,orele de curs  - septembrie 

Constatări Instituția organizează sporadic activități educaționale îndreptate spre 
recunoașterea de către elevi/ copii a situațiilor de discriminare și a 
cazurilor de nerespectare a diferențelor și informează rareori despre 
necesitatea de a le prezenta oportun și elevat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.5 

Punctaj acordat: - 

0.5 

Total standard 3.5 

 

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, inclusive cu CES, și identificarea, procurarea și 

utilizarea resurselor noi 

Dovezi  ● Activitatea centrului de resurse  Anexa 3.3.1.1 

● Oficiu medical    

● Bloc sanitar 

Constatări Instituția asigură crearea unui mediu accesibil și favorabil pentru 
fiecare elev/ copil, planificand relativ oportun resursele umane și 
materiale, interne și comunitare, utilizând rațional resursele 
disponibile, însă identificând și procurand cu dificultate resurse noi. 

https://drive.google.com/file/d/1bnANqBC0kt3elPSABLA9kqHGx59hUYPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mdu8JTj_tMSGl0nhdpCeTpyPTWOMGoaD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q-iKujXD-etIFt6LkxcTdErfLmX3PGrL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17aG9jljzRk98HTLNbcCnvcUm9QDiqBvk/view?usp=sharing
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Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.5 

Punctaj acordat: - 1 

 

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

datele de interes public 

Dovezi  Ordin nr.39 din 23.08.2021  “La numirea administratorului Rețelei 

Informaționale de Management Educațional”  

Constatări 
Instituția asigură protecția deplină a datelor cu caracter personal și accesul în limite 
prevăzute de lege la datele de interes public. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi  ● Ordin nr.4 din 06.09.2021 “Despre organizarea educației incluzive“ 

Centrul de resurse al gimnaziului  

● Rampa la intrarea în instituţie  

● Cabinet medical cu medicamentele necesare pentru primul ajutor, 

● 3 laptopuri pentru lucru online 

Constatări Instituția  asigură, pe majoritatea segmentelor activității și prin condițiile 
fizice, prin spațiile adaptate (dar care corespund normelor legale) naturii 
și ponderii activităților și nevoilor generale și speciale ale copiilor, 
inclusiv spații destinate serviciilor de sprijin, un mediu preponderent 
accesibil pentru incluziunea elevilor/ copiilor. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.5 

Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Curriculum/ process 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  ● Videotecă cu videoclipuri didactice 

● Biblioteca, colectată din materiale realizate de elevi 

Constatări Instituția aplică suficiente mijloace de învățământ și auxiliare curriculare, 

inclusive TIC, adaptate necesităților tuturor celor ce învață, monitorizează 

frecvent desfășurarea activităților educaționale, inclusiv a celor ce țin de 

CES. încurajând participarea majorității elevilor/ copiilor, cultivandu-se 

periodic abilități de autodezvoltare pentru a-și manifesta armonios 

personalitatea. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.5 

Punctaj acordat: - 1 

Total standard 4,0 

 

Dimensiune III 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

●  Activitatea în domeniul 

educației incluzive se 

desfășoară în conformitate cu 

reglementările în vigoare 

● Se informează permanent 

cadrele didactice cu privire la 

● Se asigură parțial servicii 

de sprijin, din motivul 

lipsei  psihologului, 

logopedai. 
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stringente legate de incluziune 

● colaborare eficientă cu APL și 

SAP în vederea școlarizării 

tuturor elevilor, inclusive celor 

cu CES  

● Monitorizarea permanentă a 

evoluției în dezvoltarea elevului 

la disciplinele de studii  

● Organizează activităților 

orientate spre recunoașterea de 

către elevi a situațiilor de 

discriminare, care se 

promovează în viața școlară 

respectarea diferențelor 

individuale, inclusiv și 

combaterea discriminări 

● Se asigură protecția datelor cu 

caracter personal 

 

 

 

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  ● Planul anual al gimnaziului (Anexa 4.1.1.1) 

● Planul  de formare continuă (Anexa 4.1.1.2) 

● Planul de atestare cadrelor didactice (Anexa 4.1.1.3) 

Constatări 
Instituția proiectează sistemic și holistic, însă cu 1-2 lacune nesemnificative 
mecanisme de orientare spre creșterea calității educației, de monitorizare a 
eficienței educaționale și dc îmbunătă}ire continuă a resurselor umane și 
materiale. 

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 activitate al gimnaziului pentru anul de studii 2021-2022 

Anexa 4.1.2.1 

● Procese -verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor. Anexa 4.1.2.2 

● Proces - verbale ale ședințelor consiliilor de administrație, ședințelor 

părinților. 

Constatări Instituția realizează aproape integral, cu lacune nesemnificative programe și 

activități preconizate în PDI și PAI, inclusiv proiectate de structurile 

asociative ale părinților și elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

 

https://drive.google.com/file/d/1XTRAEnA3EHD8XTi0arM7jEbuNwAooydy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ddKTdpYDvwpPYC17Ok1d6tk7nUYoiR1F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QmemUucIJesex34-lf9OmpKqBDR2ufet/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XTRAEnA3EHD8XTi0arM7jEbuNwAooydy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rlMKaXQb2ZhA9Gdgq1kC5iotuuh9iWFG?usp=sharing
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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 activitate a comisiei metodice «Начальные классы» 

(Anexa 4.1.3.1) 

● Planul de activitate a comisiei metodice «Классные 

руководители» (Anexa 4.1.3.2) 

● Planul de activitate a comisiei metodice «Языки и общение» 

(Anexa 4.1.3.3) 

● Planul de activitate a comisiei metodice «Естественные и точные 

науки» (Anexa 4.1.3.4) 

● Planul de activitate a comisiei de atestare (Anexa 4.1.3.5) 

● Planul de activitate a Comisiei multidisciplinară intrașcolară (Anexa 

4.1.3.6) 

 

Constatări 
Instituția  asigură modul transparent, democratic și echitabil al deciziilor 
cu privire la politicile instituționale, implicând sistematic toate consiliile și 
comisiile constituite în monitorizarea eficienței educaționale, și 
promovează permanent comunicarea internă și externă cu privire la 
calitatea serviciilor prestate. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  ● Sistem de invatamant - Clasa - 9 

● Furnizare de mobilier - sufficient 

● Dotarea cursurilor cu beneficii - 70% 

● Acces la internet pentru elevi - nu este disponibil 

● Clasa de calculatoare -7 calculatoare, fără internet 

● Iluminare, condiții termice - respectă standardele. 

● furnizare cu manuale - 100% 

● Sală de sport - Funcționare, echipament - 10% 

● Au fost luate toate măsurile de precauție în contextul 

Prevederilor Speciale pentru a preveni infectarea cu 

coronavirus: au fost achiziționate și instalate lavoare în săli 

de clasă și în locuri accesibile, au fost instalate dezinfectante 

de mâini în fața fiecărei săli de clasă, au fost montate 

covorase speciale pentru dezinfectarea încălțămintei la 

intrarea în clădirea gimnaziului, triajul fiecărei persoane care 

intră în incintă - echipe studențești, pedagogice, nedidactic. 

● La unitatea de catering s-a efectuat pregătirea și furnizarea la 

timp a alimentelor elevilor cu respectarea tuturor măsurilor 

necesare. Starea de sănătate a lucrătorilor unității alimentare 

a fost monitorizată constant. La sfârșitul fiecărei săptămâni, 

vineri, 

● lucrătorii de catering au petrecut ore sanitare la unitatea de 

catering, la cantină și în depozite. 

● Asistentă de la gimnaziu a monitorizat cu strictețe starea de 

https://drive.google.com/file/d/1XpzfrfknwfL9y6koZ4vQ74-B-yJDoQEG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ef5-buKxBRW1ZT0rI_MnoLDpIe_V5Dsg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gXjGKS6LaGdv3enPDMB5UtnqR1ZokfNx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-OlIvwSrB8DgOKd9f2EkV0rZo46DASxi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VPhrDeYdCOKUrXW7n5T4X5YMhnJk-big/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13YGNGjWUl2Yjthm5esGC1WAYJST_lhQ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13YGNGjWUl2Yjthm5esGC1WAYJST_lhQ9/view?usp=sharing
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sănătate a elevilor și a personalului. 

 

Constatări 
Instituția asigură plenar organizarea procesului educațional în raport cu 
obiectivele și cu misiunea sa printr-o infrastructură perfect adaptată 
necesităților sale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 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  ● Bugetul gimnaziului: articolul 222500 „Reparații curente” –  s-au 

efectuat reparații cosmetice în sălile de clasă și coridoare. 

● Din cauza deficitului bugetar - lipsa fondurilor pentru dobandirea, 

îmbunătățirea și personalizarea procesului de invatamant in 

conformitate cu standardele de furnizare 

  

Constatări Instituția dispune în măsură considerabilă dc echipamente și materiale 

didactice, pe care le actualizează oportun, dar le aplică nu în toate 

contextele educaționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: -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  ● Dosare personale ale personalului didactic și support 

● Programul de operare SIME 

● Disponibilitatea unui folder Fișele postului angajaților gimnaziului. 

● Registru de evidență a activităților de formare continuă (Anexa 

4.1.6.1) 

●  Procesul de învățământ a fost desfășurat de 15 cadre didactice, 

dintre care: 2 cadre didactice cu frecvență redusă, 1 pensionar, 2 

tineri specialiști, 6 fără grad didactic, 9 cu diplomă didactică a II-a. 

Constatări 
Instituția asigură încadrarea personalului calificat prin 90% de cadre 
dereticătoare de grade didactice (eventual titluri științifice), dintre care cel 
puțin jumătate dețin gradul unu sau superior, într-un raport de 50:50   +-
10%; 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ process educațional 

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

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi  ● Planul de activitate a Comisiei multidisciplinară intrașcolară 

(Anexa 4.1.7.1) 

Constatări Instituția aplică efIcient un curriculum adaptat într-o multitudine de 
aspecte la specificul și condițiile locale și instituționale, fără a acorda 
prioritate necesităților și particularităților elevilor/ copiilor. 

Pondere și punctaj Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 

https://drive.google.com/file/d/1omz9sxSVaL7A5GpxbPFogikmoYg7lEed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1omz9sxSVaL7A5GpxbPFogikmoYg7lEed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13YGNGjWUl2Yjthm5esGC1WAYJST_lhQ9/view?usp=sharing
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acordat  0.75 1.5 

Total standard 10 

 

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, curriculum adaptat, PEI) 

Dovezi  ● Raport semestrial de monitorizare a procesului educațional 

o Semestrul 1 (Anexa 4.2.1.1) 

o Semestrul 2 (Anexa 4.2.1.2) 

 

Constatări Instituția monitorizează sistematic, în PDI și PAI, în documente de politici 
interne, realizarea curriculumului, inclusiv majoritatea componentelor 
proiectate predare-învățare-(auto)evaluare, inclusive componenta raionald, 
școlară, curriculum adaptat, PEI. 

  

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 formare continuă (Anexa 4.2.2.1) 

● Planul de atestare cadrelor didactice (Anexa 4.2.2.2) 

● Planul de activitate a comisiei metodice «Начальные классы» 

(Anexa 4.2.2.3) 

● Planul de activitate a comisiei metodice «Классные 

руководители» (Anexa 4.2.2.4) 

● Planul de activitate a comisiei metodice «Языки и общение» 

(Anexa 4.2.2.5) 

● Planul de activitate a comisiei metodice «Естественные и точные 

науки» (Anexa 4.2.2.6) 

Constatări Instituția monitorizează permanent necesarul de cadre, la stringente 

procesului educațional actual, proiectând programe de recrutare și implicare 

sistematică a cadrelor didactice în activități de formare continuă și de 

creștere a nivelului profesional. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

 

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

pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

Dovezi  ● Liste tarifaire - cadre didactice, personal support, personal 

nedidactic   

 Anexa 4.2.3, Anexa 4.2.3.1 

● Caiet de comenzi pentru personal: receptie, transfer si eliberare de 

personal – RU 02-7 

● Ord. 27 din 07.03.2022  “Cu privire la acordarea unei compensații 

bănești anuale personalului didactic”  

● Jurnalele de inventar pentru sălile de materii, o sală de sport, o sală 

pentru educație tehnologică - AEF06-6, AEF06-7 

● Contracte de munca - RU02-5 

https://drive.google.com/file/d/1Mvv38uKo7JXR6s0nYW1OWlYamyGRNgHL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oKYowRkS8RjrOVAweAKb91u9BYBtmxu6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ddKTdpYDvwpPYC17Ok1d6tk7nUYoiR1F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QmemUucIJesex34-lf9OmpKqBDR2ufet/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XpzfrfknwfL9y6koZ4vQ74-B-yJDoQEG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ef5-buKxBRW1ZT0rI_MnoLDpIe_V5Dsg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gXjGKS6LaGdv3enPDMB5UtnqR1ZokfNx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-OlIvwSrB8DgOKd9f2EkV0rZo46DASxi/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YE0j5HQ3pO8b3RAVSU68NxjWRrUZiQH8/edit?usp=sharing&ouid=107865309062573430398&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cv9auGFw5QBv_A4SOXvSa_UwoYY3Vxll/edit?usp=sharing&ouid=107865309062573430398&rtpof=true&sd=true
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●  Pentru atingerea obiectivelor stabilite de programa națională, la 

gimnaziu au lucrat un număr suficient de profesori în cursul anului 

de studii. 

● Toate subiectele au fost citite. 

● Din cauza deficitului bugetar s-au format clase - seturi în clasele 

primare și 6 materii în clasele superioare. Din același motiv, 

gimnaziul a constituit insuficient baza materială pentru o mai bună 

implementare a planului educațional. 

 

Constatări Instituția dispune de majoritatea resurselor educaționale necesare pentru 

realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național, ajutându-le la 

cerințele zilei, și asigurat, prin acestea, uri proces educațional în cele mai 

multe aspecte performant. 

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  ●  Jurnal electronic 

● Grupuri activităților Viber cu elevi, părinți, echipă  Anexa 4.2.4., 

Anexa 4.2.4.1 

●   Efectuarea de rapoarte și furnizarea de informații în foi de calcul 

Google. Anexa 4.2.4.2 

 

Constatări 
Instituția monitorizează eficient și asigură sistemic centrarea pe 
Standardele de eficiență închiderii, utilizarea resurselor educaționale, 
aplicarea strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul 
educațional. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ process educațional 

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

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

eficiență a învățării 

Dovezi  ● Proiecte didactice de lungă durată (Anexa 4.2.5.1) 

Constatări Instituția monitorizează elaborarea de către cadrele didactice a proiectelor în 

cele mai multe privinte conforme cu principiile educației centrate pe elev/ 

copil și pe formarea de competențe, promovează ajustarea conținuturilor la 

actualitate, uneori cu concursul elevilor, și cu o valorificare în mare parte 

curriculumul în baza Standardelor de eficiență a învățării. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

 

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

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

copilului 

Dovezi  ● Teste de evaluare sumativă, teste de evaluare semestrială și anuală 

● Orarul evaluărilor sumative 

Constatări Instituția desfășoară sistematic procesul de evaluare a rezultatelor învățării 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sqIhgmfWHtQgIrFEqbTBIiOtV3VRya1i
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sqIhgmfWHtQgIrFEqbTBIiOtV3VRya1i
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sqIhgmfWHtQgIrFEqbTBIiOtV3VRya1i
https://drive.google.com/file/d/13sz4D6v-VnbLbF3k-RCaUkykbwbUiYBO/view?usp=sharing
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în conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate, 
urmărind, cu 1-2 lacune semnificative, progresul în dezvoltarea fiecărui 
elev/ copil. 

 

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  ● Lista activităților extracurriculare organizate în anul de studii 2021-

2022 

● „1 septembrie”. Anexa 4.2.7.1 

● "Ziua Profesorului". Anexa 4.2.7.2 

● Training „Cu privire la prevenirea traficului de persoane”. 

Participanți: elevi din clasele 5-9. 

● Caleidoscop de toamnă. 

● "Sărbătorile de Crăciun". Anexa 4.2.7.3 

● Săptămâna „Securitate online. Alfabetizare digitala. 

● Concurs de desene dedicat sărbătorii Dragobetelor. 

● Expoziție: „Mărțișor”.Anexa 4.2.7.4 

●  “Ultimul sunet” 31.05.2022 Anexa 4.2.7.5 

● Întâlniri cu inspectoratul de poliție și discuții despre regulile de 

circulație, despre bullying. Anexa 4.2.7.6 

Constatări Instituția organizează și desfășoară pe parcursul întregului an activități 

extracurriculare în concor  t› cu misiunea școlii, cu obiectivele din 

curriculum și din documentele de planificare, în care sunt implicați toți 

elevii/ copiii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  ● Planul anual 2021-22  Anexa 4.2.8.1  Secțiunea 4 Eficacitatea 

educației. 

Constatări 
Instituția asigură sprijinul individual pentru elevi/ copii și comunicarea 
didactică eficientă cu aceștia prin racordarea permanentă a rezultatelor lor 
la standardele și referențialul de evaluare, prin activități educaționale care-
1 valorifică pe fiecare elev/ copil în parte. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 13.75 

 

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

educațional 

Domeniu: Management 

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

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

decizional privitor la optimizarea resurselor 

Dovezi  ● Biblioteca: fond de artă - 14566   ;   fond educațional -  1608. 

https://drive.google.com/file/d/1xZ4TYgC-skp_zyuOBsogpVZ7yKuasGsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aF0SHsHIsuF_N06o-v4YUpZhLLNVdq_v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13hincJ80MfMECMaAK8t0r3VLJWieF-D5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12QEbAh6W1_uAaj4NF_A1NH9Vg-VLt80a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P2Zffvmminh3x2FxqyHSW2L7ftaxJqP_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P2Zffvmminh3x2FxqyHSW2L7ftaxJqP_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XTRAEnA3EHD8XTi0arM7jEbuNwAooydy/view?usp=sharing
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● Sală festivă este combinată cu cantină - 100 de locuri 

● Sală de sport - mare, în stare bună, există aproape tot de ce ai nevoie.    

● Nu funcționează laboratoarele de chimie, de informatică și un 

atelier. Sarcini  practice și orele sunt susținute în sălile de clasă.              

Constatări 
Instituția garantează accesul la toate resursele educaționale și asigură, în 
toate cazurile, participarea copiilor și părinților în procesul decizional 
privitor la optimizarea acestor resurse. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 

modificat sau a PEI 

Dovezi  ● Completarea programelor SIME, SIPAS. 

● Completarea Jurnalelor, paginile fișei de rezumat și evidențele de 

prezență se păstrează în arhivă timp de 75 de ani. 

● Dosarele personale ale elevilor din clasele 1-9. 

● Registrul de certificate pentru cursul gimnazial. 

● Caiet de eliberare a actelor pentru cursul gimnazial. 

● Analiza comparativă a performanţelor la cursul gimnazial pe 5 ani. 

● Arhiva pe platforma studii.md 

● Declarații și rapoarte consolidate ale profesorilor de clasă asupra 

performanței elevilor. 

Constatări Instituția are o bază temeinică de date privind performanțele tuturor 

elevilor/ copiilor și mecanismele de valorificare a potențialului creativ a1 

acestora, pe care o actualizează uneori cu întârzieri. 

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  ● Proces-verbal № 6 din 27 mai 2022   (Anexa 4.3.3.1) 

Constatări Instituția realizează o politică obiectivă, echitabilă și transparentă dc 

promovare a succesului școlar, viabilă în majoritatea structurilor 

instituționale, funcțională pe aproape toate segmentele activității 

educaționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.75 

Punctaj acordat: - 

0.75 

 

Domeniu: Curriculum/ process 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  ● Concursul de poezie (recital de poezii semnate de Grigore Vieru) 

● Olimpiada școlară 

Constatări 
Instituția încadrează sistematic toți elevii/ copiii în învățarea interactivă 
prin cooperare, în învățarea individuală eficientă, 1e valorifice contribuția 
la conceperea și aplicarea CDS, cultivandu-se permanent capacitățile de 
autodezvoltare. 

https://drive.google.com/file/d/1SIsoMJyTO1D31uMidYJ1A5SsD9I4MhKJ/view?usp=sharing
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Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6.25 

 

Dimensiune IV 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

● Se promovează creșterea calității 

prin îmbunătățirea continuă a 

resurselor umane și materiale în 

scopul atingerii performanțelor 

educaționale 

● Se asigură modul transparent, 

democratic și echitabil al deciziilor 

cu privire la politicile instituționale 

Se aplică eficient echipamentele, 

materialele didactice și auxiliare 

curriculare care sunt în dotarea 

instituției;  

● Se implementează tehnologiile 

educaționale interactive, axate pe 

individualizare în procesul 

educațional;  

● Se aplică resurse și strategii 

interactive, inclusive TIC-ul, în 

procesul educațional cu prezență 

fizică și la distanță ;  

● Activitățile extracurriculare 

desfășurate se raportă la misiunea 

instituției, inclusiv prin intermediul 

participarii la proiectele 

educaționale;    

● gradul didactic 2 au 60% 

din personalul didactic  

● - dificultăți de 

implementare a inovațiilor 

TICurilor din motivul lipsei 

de surse 

 

 

 

 

 

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 anual al instituției pentru anul de studii 2021-2022. Secțiunea 

5 Educație sensibilă la gen. Anexa 5.1.1 

● Realizarea de traininguri, seminarii, dezbateri, mese rotunde. 

● Conversații/orele de clasă 

●  Discuție „Separați după sex antrenament: argumente pro și contra  

● Consultație „Ce este educația de gen” 

 

Constatări Instituția implementează politici naționale și programe de promovare a 

echi*tii de gen, informează relație oportun elevii/ copiii și părinții lor în 

privința acestor politici și programe, introduce în planurile strategice și 

operaționale activități de prevenire a discriminării de gen, proiectează 

servicii de consiliere și orientare în domeniul interrelationarii genurilor. 

Pondere și punctaj Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 

https://drive.google.com/file/d/1XTRAEnA3EHD8XTi0arM7jEbuNwAooydy/view?usp=sharing
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acordat  0.75 1.5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi  ● Proiecte de perspectivă la  Dezvoltarea  personală (clasele 1-9). 

● Proiectarea didactică zilnică la  Dezvoltarea personală. 

● Participarea la seminarul de formare „”, 14.05.21“Avertizat 

înseamnă protejat” 

● Participarea la seminarul de formare „Aspecte legate de gen ale 

dezvoltării elevilor”, 19.02.2021 Anexa 5.1.2.1 

● Participarea la competiții sportive și intelectuale regionale. 

Certificate de participant. 

Constatări 
Instituția planifică eficient și utilizează sistematic resurse pentru 
organizarea activităților și a formării cadrelor didactice în privința echității 
de gen, dispune integral de cadre formate în domeniu. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ process 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  ● Olimpiada școlară 

● Secția sportivă „Volei„ 

● Desfășurarea conversațiilor în cadrul dezvoltării personale, lucru 

individual privind formarea unui comportament nediscriminatoriu 

în raport cu sexe. 

Constatări 
Instituția desfășoară sistematic activități și diseminează bune practici în 
vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, 
iar elevii/ copiii valorifică conceptele cheie ale educației de gen prin 
participarea activă în orice tip dc activități curriculare și extracurriculare, 
inclusiv care preconizează eliminarea stereotipurilor și prejudecăților 
legate de gen. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard               5.5 

 

Dimensiune V 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

● Se planifică servicii de 

consiliere în domeniul echității de 

gen la nivel individual, de clasă și 

de grup 

● Nu s-au înregistrat sesizări în 

cazuri de discriminare 

● lipsa formărilor la nivel 

național a cadrelor didactice 

în domeniul educației 

sensibile la gen 

 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

● Sănătate, siguranță, protecție ● Sănătate, siguranță, protecție 

https://drive.google.com/file/d/1jriD-1mnsT4gh4vr0H4TYnMw-O5lmGJG/view?usp=sharing
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-Administrația instituției de invatamant dispune de 

documentație tehnica, sanitara si igienica si medicala 

care atesta pregatirea școlii pentru desfășurarea 

procesului de invatamant; 

-Administrația instituției de învățământ asigură 

siguranța și securitatea școlii și a zonei 

înconjurătoare; 

-Personalul instituției de învățământ sesizează 

eventualele pericole, cazuri de abuz, negligee, 

exploatare, trafic de copii. 

 - Unitatea este împrejmuită. 

-Instituția dispune de blocuri sanitare (toalete, lavoar 

cu apa calda, sapun, uscator de maini electric;); 

● Participarea democratică 

-Copiii sunt implicați în procesul de luare a deciziilor 

pentru toate aspectele vieții școlare. 

-Școala comunică sistematic și implică familia și 

comunitatea în procesul decizional. 

● Eficienţa educaţională 

-O instituție de învățământ creează condiții pentru 

organizarea și realizarea unui proces educațional de 

înaltă calitate; 

-Toate echipamentele utilizate în procesul 

educațional sunt în stare bună de funcționare. 

● Educație sensibilă la gen 

-Copiii sunt educați, comunică și interacționează 

între ei în conformitate cu principiile egalității de 

gen. 

- Suma insuficientă de fonduri alocate de 

la buget pentru asigurarea cabinetului 

medical cu medicamente și materialul 

necesar pentru acordarea asistenței 

necesare elevilor. 

 

● Participarea democratică 

- Lipsa de interes pentru școală din partea 

unor părinți. 

 

● Eficienţa educaţională 

 - Echipament insuficient cu echipament 

sportiv; 

- Dotarea insuficientă a laboratoarelor de 

discipline, ceea ce nu permite un proces 

educațional mai bun. 

- Mobilier invechit care nu permite 

invatarea interactiva centrata pe copil; 

- Lipsa Internetului prin cablu în sălile de 

clasă și în sală de calculatoare, ceea ce 

face imposibilă desfășurarea procesului 

de învățământ în conformitate cu 

cerințele moderne. 

 

● Educație sensibilă la gen 

- Nu există informații reflectate în 

rapoartele profesorilor. 

 

Oportunități Riscuri 

● Sănătate, siguranță, protecție 

- Serviciul se realizează cu sprijinul voluntarilor 

Consiliului Elevilor. 

  

● Participarea democratică 

- Planificarea activității pedagogice cu părinții; 

- Comunicare online și directă cu comunitatea. 

 

● Eficienţa educaţională 

- Prezența activă a elevilor în sală de clasă și 

activități extrașcolare; 

- Utilizarea tehnologiilor informaţiei şi 

comunicaţiilor adaptate nevoilor tuturor elevilor. 

 

● Educație sensibilă la gen 

- Profesorii aplică metodologii de predare în procesul 

de învățare care încurajează, sprijină și stimulează 

participarea egală atât a fetelor, cât și a băieților. 

 

● Sănătate, siguranță, protecție 

- Indiferența unor angajați ai instituției 

față de atribuțiile oficiale. 

- Demotivarea profesorilor. 

 

● Participarea democratic 

- indiferența unor oameni din comunitate; 

- Prezența scăzută a părinților la întâlniri 

și alte activități extracurriculare. 
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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 8.5 85%       

1.2 5 4.25 85%       
1.3 5 3.5 70%       
2.1 6 4 66%       

2.2 6 4.25 70%       

2.3 6 4 66%       
3.1 8 4 50%       

3.2 7 3.5 50%       

3.3 7 4 57%       

4.1 13 10 77%       

4.2 14 13.75 98%       

4.3 7 6.25 89%       

5.1 6 5.5 92%       
Total  67 74%       

 

* 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 15 15    

      

      

      
  

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   
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