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Director Loghin Nadejda 
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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   Statutul Ordinul nr.  24 din 20.08.1999      al Ministerului Educației cu 

privire la reorganizarea școlii medii necomplete în gimnaziu; 

 Certificatul de înregistrare a Instituției înregistrat la Ministerul Justiției la 

12.12.2012; 

 Autorizația sanitar –veterinară pentru funcționarea a Instituției nr.AP 
1548/4 12-01,emisă de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; 

 Proces-verbal de control din 24.09.2020 întocmit de către Agenția 

Națională pentru Siguranța Alimentelor; 

 Ordinul Nr  18  din    06.09.2021     de constituire a Comisiilor Metodice 

 Ordinull Nr 21   din 15.09.2021 cu protecția muncii 

 Statele de personal din Instituție,pentru anul 2021-2022,aprobat la 

DGÎCahul,septembrie 2021 

 Dosar cadastral; 

 Registrele medicale referitoare la starea de sănătate a elevilor și a 

salariaților; 

 Schema de evacuare a elevilor/copiilor și personalului în cazuri de situații 
excepționale; 

 Proces-verbal de autoevaluare din 17.08.2021,,Agenda privind evaluarea 

pregătirii instituțiilor de învățământ pentru anul de studii 2021-2022. 

 Act de constatare a gradului de pregătire a instituției pentru perioada rece a 

anului. 

 

  

Constatări Instituția deține documentele necesare pentru pregătirea și desfășurarea procesului 

educațional;autorizație,acte,certificate,registre medicale,proiecte tehnice 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1      Autoevaluare conform criteriilor: 

1x0,75 

 Punctaj 

acordat0,75p 

 

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

toată durata programului educativ 

Dovezi   Accesul în școală se face numai pe intrări/ieșiri supravegheate.(4) 

 Instituția este îngrădită; 

 Existența pazei la intrările în unitatea școlară și legitimarea tuturor 

persoanelor care intră în școală,realizată de femeia deserviciu.(Fișa 

postului) 

 Ordinele de angajare a pesoanelor responsabile de pază; 

 Fișa de post pentru paznic; 

 Graficul de serviciu al cadrelor de conducere și al cadrelor 

didactice/femeielor de serviciu; 

 Registru de evidență a persoanelor care vizitează instituția; 

 Fișe de instruire/avertizare pentru elevi despre regulile de securitate; 

 Procese verbale de informare a elevilor privitor la securitate 

Constatări Instituția colaborează cu APL,agenții economici pentru asigurarea securității și 
siguranței elevilor.Sunt întocmite planurile de activitate,registre de serviciu al 

personalului de pază.Paza și securitatea în instituție este asigurată de personalul de 

pază,obligațiile cărora sunt stipulate în fișele de post aprobate prin ordinul 
directorului. 

Pondere și punctaj Pondere: 1  Autoevaluare conform criteriilor: -  Punctaj acordat:0,75 
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acordat  1x0,75 

 

 

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

Dovezi   Proces-verbal nr 1 din 30.08.2021 al CA:,,Pregătirea instituției către noul 
an școlar.Încadrarea 

cadrelor didactice și aprobarea fișelor postului”. 

 

 Orarul sunetelor,Orarul lecțiilor/activităților educaționale,aprobat la 
Consiliul de Administrație; 

 Procese verbale ale ședințelor CA; 

 

 Registrul de evidență a orelor înlocuite; 

 
                Planul-cadru;Orarul evaluărilor sumative; 

 

 Orarul cercurilor și a secțiilor. 

  

Constatări  Instituția asigură toate disciplinele cu profesorii de bază.Orarul este elaborat 
conform Planului-cadru național,ținându-se cont de reperele metodologice 

recomandate de MECC și asigură raportul optim între timpul instruirii formale și 

cel al instruirii nonformale,timpului de învățare  și timpului de recreereRespectarea 

cerințelor de elaborare a orarului conform normelor în vigoare.. 

Pondere și punctaj 

acordat  
 
  Pondere:2 
 

  Autoevaluare conform criteriilor: 

1x0,75 

 1x1 

  

   Punctaj 

acordat:1,75 

    

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

Dovezi   Registrul bunurilor materiale conform Standardelor minime de dotare a 

instituției ,aprobate prin ordinul MECC nr.253 din 11.10.2017 

 Mobilier în funcțiune,în conformitate cu normele igienice.(Poze) 

 Dotarea cabinetelor(Poze) 

Constatări Instituția de învățământ asigură fiecărui copil din instituție un loc de lucru în 

bancă,corespunzător taliei sale.Asigurarea condițiilor optime pentru 

desfășurarea unui proces educațional de calitate.Mobilier 

adaptabil,echipament,utilaje prezente în toate auditorile gimnaziului.Foarte 

binevenit proiectul Consiliului Raional,,O bancă pentru fiecare elev” 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1   Autoevaluare conform criteriilor: 

1x0,75 

0,75 Punctaj acordat 

 

Indicator 1.1.5. Asigurarea cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile etc.), 

în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 

Dovezi   Registru de evidență a utilajelor,dispozitivelor,ustensilelor și 

materialelor de sprijin la Chimie,Biologie,Fizică, educație 

fizică,Educație tehnologică,Educație Fizică. 

 Regulile de securitate a vieții și sănătății elevilor în laboratoare,ateliere 

pe terenul și în sala de sport etc,sunt aduse la cunoștința elevilor contra 

semnătură; 

 Registrele de evidență a cunoașterii de către elevi a regulilor de 

securitate a vieții ți sănătății în laboratoarele de 
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fizică,chimie,informatică. 

 Terenul de sport corespunde normelor și cerințelor de securitate. 

 

  

Constatări Laboratoarele sunt asigurate parțial cu materiale pentru organizarea și 

desfășurarea orelor.Lipsește nișa de ventilare în cabinetul de chimie.În perioada 

sistării procesului educațional în sălile de clasă,nu a fost necesară utilizarea 

echipamentelor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1  Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,5 

 

  Punctaj acordat:0,5 

 

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   Ord.nr.29 din 05.09.2020 Cu privire la organizarea și desfășurarea 

Săptămânii Naționale pentru combaterea intoxicațiilor acute exogene de 

etilogie chimică. 

 Registru de triaj,Registru de rebutare,Registru sanitar; 

 Planul lunar al lucrătorului medical; 

 Carnetele cu controlul medical al angajaților 

Constatări Dotarea spațiului pentru prepararea și servirea hranei conform normelor 

sanitare.Alimentația elevilor de la toate treptele de școlaritate.În peroada sistării 

procesului educațional în sălile de clasă,nu a fost necesară prepararea și 

servirea hranei. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

  1x0,5 

Punctaj acordat: - 

0,5 

 

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

funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi   WC-uri separate pentru băieți și fete,în incinta instituției,o oală de 

closet la 30 de elevi 

 Lavoare,unul la 60 elevi; 

 Uscător electric pentru mâini; 

 Vestiare separate pentru fete și băieți 

Constatări WC intern dispune tot blocul gimnaziului.În sala de sport sunt vestiare separate 

pentru băieți și fete 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

   1x0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

Dovezi   Stingătoare cu termenele de valabilitate actuale/lăzi cu nisip,lopată și 

căldare; 

 Ieșire de rezervă din instituție. 

 Ord.nr.07 din 02.09.2021 privind crearea Grupului Operativ și 

formațiunilor de protecție civilă a gimnaziului; 

 Scheme de evacuare a elevilor și a personalului în cazuri de situații 

excepționale. 

 

Constatări Sunt planuri de evacuare,indicatoare de orientare în incinta 

edificiului.Colaborări cu Servicii SE pompieri,poliție,APL 

Pondere și punctaj Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: - 
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acordat  1x0,5 Punctaj acordat:0,5 

 

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   Ord.nr.12 din02.09.2021 cu privire la securitatea la trafic; 

 Repere metodologice cu privire la activitatea managerilor școlari,în 

scopul formării comportamentului responsabil la traficul rutier și în caz 

de situații excepționale; 

 Ord.nr. 12 din    08.09.2021            cu privire la crearea Grupului 

operativ de protecție civilă a gimnaziului; 

 Ordinul nr.133 din 01.04.2021 privind constituirea echipei locale de 

asistență psihologică în contextul epidemiologic cu Covid-19 

 Ord.nr.102 din 20.10.2021,Ord.nr.123 din 23.12.2021,ord.nr.135 din 

05.03.2022,ord.nr.146 din 31.05.2022,privind securitatea vieții copiilor în 

perioada vacanțelor. 

Constatări Asigurarea protecției vieții și sănătății elevilor(conform Planului Cadru)este 

realizată în baza conținuturilor integrate în disciplinele Educație 

civică,Fizică,Biologie,Chimie,Educație tehnologică,Educație 

fizică,Informatică,Dezvoltare personală.Înainte de vacanțe diriginții discută cu 

elevii despre securitatea vieții cu înregistrarea semnăturilor elevilor 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

Punctaj acordat: -  

0,75 

Total standard 7p 

 

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   Prezența urnei pentru sesizări,activitatea coordonatorului pentru 

abuz,completarea Registrului de evidență ANET 

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

 Ordinul nr.34 din 15.09.2021 

Constatări În instituție este numită prin ordin persoana responsabilă coordonator pentru 

protecția copilului față de violență.Angajații sunt informați prin semnătură 

despre procedura de organizare instituțională și de prevenire a cazurilor de 

ANET 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x1 

Punctaj acordat: - 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 fizice și psihice a copilului 

Dovezi   Ordinul nr.132 din 18.09.2021    privind crearea Grupului de lucru 

Intrașcolar; 

 Planul Ședințelor Grupului de lucru Intrașcolar; 

 Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de 

abuz,neglijare,exploatare; 

 Certificate de formare;Materiale didactice(pliante,filme de scurt metraj,etc) 

 

Constatări Instituția valorifică resursele existente în instituție și în comunitate pentru a 
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asigura protecția Constatări integrității fizice și psihice a fiecărui copil 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

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   Planul de acțiuni privind  prevenirea  violenței în mediul școlar pentru 

anul de studii 2021-2022. 

 Săptămâna de luptă impotriva traficului de ființe umane, cl I-IX-a  

 Desfașurarea seminarului cu cadrele didactice, orelor educative, 

lecțiilor de dezvoltare personală, lecțiilor de ed. digitală,etc. la 

tema:,,Siguranța in mediul online.( noiembrie, februarie - conform 

planificării) 

 Dezbateri, discuții în cadrul Săptămânii cu privire la Drepturile 

copilului la Consiliul Elevilor și la clasă. 

 Informarea părinților cu privire la prevenirea și combaterea violenței în 

mediul online și offline. 

 Respectarea Metodologiei de aplicare a procedurii de organizare 

instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ 

în cazurile de ANET. 

 Participarea la  sesiuni de lucru online  cu reprezentanții comunitații 

școlare și locale  în calitate de beneficiari în cadrul Proiectului 

EVA,,Promovarea Egalității  de Gen în raioanele Cahul și Ungheni” 

 Desfașurarea orelor educative cu elevii cl.I-IX- în scopul prevenirii 

violenții. 

 Desfașurarea seminarelor, meselor rotunde comune cadrele didactice-

părinți-elevi-reprezentanții APL în cadrul Proiectului EVA 

,,Promovarea Egalității  de Gen în raioanele Cahul și Ungheni” 

 

  

Constatări Fișa de sesizare a cazurilor suspecte de violență față de copil este disponibilă 

pentru toți angajații instituției 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

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  Plan de activitate a Centrului de Resurse 

-Dosarele elevilor; 

-Fișe de evidență a serviciilor prestate; 

-Orarul prestării serviciilor; 

-Plan educațional individualizat; 

-Plan individualizat de intervenție 

-Fișe de monitorizare a copiilor; 

Fișe de evaluare a activităților cu părinții; 

-Lucrări efectuate de către elevi; 

-Fotografii de la activități 

 

Constatări Diriginții desfășoară ore de dirigenție și activități de prevenire și combatere a 

violenței în școală cu elevi și părinți( direct sau online)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 
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Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 4,25p 

 

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

sănătos de viață 

Domeniu: Management 

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

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

promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 

Dovezi  Planul de activitate al directorului adjunct educație-parte componentă a 

Planului Managerial.. 

-Cabinetul medical.Planul anual de activitate al lucrătorului medical; 

-Centru de resurse EI.Planul anual de activitate al cadrului didactic de sprijin; 

-Ordine privind securitatea vieții copiilor în perioada vacanțelor. 

 -Fotografii 

Constatări Avem în instituție cabinet medical,dotat cu echipament și mobilier strict 

necesar.Serviciile de sănătate sunt oferite de către asistentul medical care 

activează în baza fișei-post și își onorează toate obligațiunile de 

serviciu:participă la elaborarea meniurilor etc.Fișele medicale ale elevilor și 

angajaților se păstrează în cabinetul medical.Documentația este menținută în 

ordine și completată cu regularitate 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,75 

Punctaj acordat: -  

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 

Dovezi  -Materiale didactice din cadrul activităților metodice; 

-Centru de resurse pentru educația incluzivă 

  

Constatări În instituția noastră nu avem unitatea de psiholog 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

Punctaj acordat: -  

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

de profilaxie a stresului pe parcursul procesului educațional și asigurarea accesului elevilor/ copiilor 

la programe ce promovează modul sănătos de viață 

Dovezi  Informarea elevilor despre regulile de prevenire a infectării cu Covid-

19,periodic. 

-Proiectarea orelor de dezvoltare personală. 

-Portofoliile claselor. 

-Desfașurarea săptămânii ,, O minte sănătoasă- într-un corp sănătos” pentru 

elevii cl.I-IX-a. 

  

Constatări Educația pentru un mod sănătos de viață s-a realizat prin diverse activități:ore 

de dirigenție,discuții cu asistentul medical,elaborări de postere,seminare.Pe 

holuri au fost afișate panouri informative,postere ,gazete de perete. 
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Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x2 

Punctaj acordat: - 2 

Total standard 4,25p 

 

Dimensiune I 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 
•Întreținerea și curățenia în toate spațiile 
folosite. 
•Iluminarea corespunzătoare a spațiilor din 

școală 

Existența mijloacelor antiincendiare și a 
ieșirilor de rezervă 

•Starea vestiarelor de la educația 
fizică lasă de dorit. 
•Venituri extrabugetare mici 

.Uzura fizică și morală a unor 

materiale didactice existente în 
gimnaziu 

 

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 activitate al directorilor adjuncți aprobat de director 

-Procese-verbale ale Consiliilor profesorale și de Administrație. 

-Consiliul elevilor. 

-Participarea elevilor la elaborarea Regulilor clasei. 

- Organizarea și desfășurarea Zilei de Autoconducere. 

- Participarea elevului al Consiliului Elevilor la Consiliul de Administrație 

 

Constatări În Planul strategic și operațional de dezvoltare sunt definite mecanismele de 

asigurare a participării elevilor în luarea deciziilor.Au fost organizate ședințe 

ale Consiliului de elevi al clasei.Elevii sunt implicați în mod spontan dirijat în 

evaluarea propriului progres. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x1 

Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi  -Planul de activitate al Consiliului Elevilor,aprobat la ședința consiliului; 

-Președintele Consiliului Elevilor este eleva clasei a VIII-a membru al 

Consiliului de Administrație; 

 

-Rapoarte ale activității elevilor. 

Constatări Elevii au fost activi,au participat la luarea deciziilor în cadrul Consiliului de 

elevi,la activități culturale.Majoritatea activităților s-au desfașțurat la nivel de 

clasă,  școală unele- online 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x1 

1x1 

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  )Mijloace de comunicare scrise(sondaje,panoul de afisaj,sistemul de informare 

publică,ziar,fax,scrisori,mesaje) 

2)Mijloace de comunicare on-line. 
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 3)Mijloace de comunicare orale:Discuții individuale cu elevii,expunerea și 

argumentarea opiniilor în timpul orelor 

Constatări În holul școlii este instalată Cutia opinilor/dorințelor elevilor 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

evaluare propriului progres 

Dovezi  1)Acte ce vizează activitatea Consiliului elevilor. 

2)Programul de activitate al Consiliului de elevi. 

3)Planuri proprii de acțiune 

Constatări În pregătirea activităților școlare și extrașcolare elevii își exprimă propria 

opinie referitooare la demersul educațional realizat,sunt încurajați de către 

directorul adjunct educație/diriginte.În timpul orelor cadrele didactice 

încurajează elevii la formularea obiectivelor lecțiilor,solicită autoevaluarea 

progresului școlar 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x1 

1x1 

Punctaj acordat: -2  

Total standard 5,75 

 

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  1)Regulamentul intern de organizare și funcționare a școlii. 

2)Interviuri,chestionare, masă rotundă realizată cu reprezentanți ai cadrelor 

didactice,elevilor,părinților,ai comunității locale. 

 3)Includerea părinților în componența CP și CA 

Constatări Ședințele la nivel de clasă au diverse teme educative.Părinții sunt informați  

permanent despre rezultatele școlare.Nu sunt mijloace de comunicare cu 

părinții privind toate aspectele de interes 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

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

de învățare și odihnă pentru elevi/ copii 

Dovezi  Plan strategic,plan operațional. 

Interviuri 

Activități de voluntariat. 

Proiecte cu participarea comunității 

Ședințe cu părinții direct și online 

Constatări Există proceduri privind participarea părinților la îmbunătățirea rezultatelor.Nu 

sunt create grupuri intersectoriale de intervenție 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,5 

Punctaj acordat: - 

0,5 
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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  )Consiliul Reprezentativ al părinților. 

2)Procese-verbale ale ședințelor cu părinții la nivel de  clasă, școală 

3)Plan de activitate al CRP. 

4)Regulamentul intern 

 5)Fotografii,înregistrări video etc.ale activităților desfășurate cu părinții 

Constatări În instituție activează Consiliul Reprezentativ al părinților ,care se implică în 

rezolvarea diferitor probleme în favoarea școlii și a elevilor.Trei părinți sunt 

membri ai CA. Anual se planifică 2-3 adunări generale cu părinții la care se 

discută diferite teme. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinților și a comunității 

la elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea 

acestora și a altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educațional 

Dovezi  1)Plan de activitate al școlii 

2)Procese-verbale ale ședințelor cu părinții la nivel de clasă, școală 

 3)Activități de comunicare cu partenerii din comunitate și cu alte grupuri 

semnificative de interes 

Constatări Au fost planificate și desfașurate ședințele de pedagogizare,mese rotunde 

pentru părinții elevilor claselor I - a IX-a 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x1 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 

Total standard 4,5p 

 

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  1)Planul managerial al instituției. 

2)Acte reglatorii. 

 3)Decada activităților pe discipline 

Constatări Cadrele didactice promovează respectul valorilor naționale și ale minorităților 

etnice în activitățile curriculare și extrașcolare, pun la dispoziția elevilor 

diferite resurse și material care promovează interculturalitatea în contextul unei 

societăți democratice 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

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

instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 
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Dovezi  1)Fișe de monitorizare privind respectarea diversității culturale 

etnice,lingvistice,religioase în școală. 

2)Interviuri/chestionare aplicate elevilor ,părinților,cadrelor didactice. 

 3)Discuții individuale cu elevii,părinții cadrele didactice 

Constatări Nu sunt colectate feedbackuri din partea partenerilor educaționali din instituție 

și comunitate privind respectarea principiilor democratice 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,5 

Punctaj acordat: -0,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

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

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

Dovezi  1)Servicii educaționale suplimentare (de educație a 

adulților,conferințe,prezentări etc.)în limba română/limba etniei majoritare din 

comunitate. 

2)Resurse informaționale în limba română/limba etniei majoritare din 

comunitate 

Constatări În Planul strategic nu avem activități specifice diferitor comunități culturale 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,5 

Punctaj acordat: - 

1,25 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 

Dovezi  1)Simbolurile statale în instituție. 

2)Planificări ale cadrelor didactice pentru desfășurarea orelor cu tematica dată. 

3)Portofoliile cadrelor didactice/comisiilor metodice/școlii. 

4)Înregistrări/consemnări ale rezultatelor la activitățile curriculare și 

extracurriculare în promovarea respectului valorilor naționale și ale 

minorităților etnice,religioase 

Constatări Administrația instituției oferă elevilor elevilor informații complete și în 

timp(prin afișare,tipărire,anunțuri orale referitor la  aspectele vieții școlare și 

extrașcolare(concursuri,decade,prioecte educaționale,schimbări în orar etc.) 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 4p 

 

Dimensiune II 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 
Instituția dispune de săli de clasă amenajate și o bază 

material bună.Fiecare elev este asigurat cu condiții 

favorabile pentru a-și desfășura studiile.Elevii au 

acces la utilaje,TIC de care dispune instituția cu scopul 

îmbunătățirii rezultatelor școlare. 

 •Elaborarea de standard de predare și evaluare 

în vederea atragerii elevilor către marea 

performanță 
  

  
Ar trebui să existe o mai bună colaborare 

între:familie-școală,învățământ primar-

învățământ gimnazial. 

 • 
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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 

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  Toate activitățile planificate și realizate din Planul  operațional conțin scopuri 

care se bazează pe principiul ”Educației pentru toți”. 

 Planul anual și cel lunar al activităților educative  este afișat la locuri 

vizibile pentru cadrele didactice, elevi și părinți( cabinetul metodic, 

Consiliul Parinților, Consiliul Elevilor, Panoul  informativ) 

Constatări  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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  Instituția noastră cuprinde toți copiii. 

- Sunt create condiții optime pentru realizarea și dezvoltarea potențialului 

propriu fiecăruia în cadrul procesului educațional. 

-Sunt emise  ordinele necesare,  elaborate documente în domeniul ed. incluzive 

-Registru de evidență a copiilor cu CES. 

-Cadrele  didactice monitorizează progrese tuturor elevilor pentru a identifica la 

timp nevoile fiecarui copil și dacă e cazul de a interveni pentru  a –i oferi 

sprijinul necesar 

Constatări În anul de studii 2021-2022, 6 elevi  au studiat conform PEI. 5 -la ciclul primar, 

1- ciclul gimnazial. Doi elevi din clasa a IV-a au susținut evalurea finală a 

ciclului primar conform PEI 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

*Indicator 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu CES, 

elaborarea actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența 

înmatriculării elevilor [indicatorul se aplică IET, școlilor primare, gimnaziilor, liceelor, instituțiilor 

de învățământ general cu programe combinate] 

Dovezi  Pentru a asigura participarea tuturor elevilor la educație 

instituția are baza de date  a tuturor elevilor, inclusiv celor cu CES.  

Registru de evidență a copiilor cu CES. 

Dosare personale pentru fiecare copil 

Evidența clară despre toți elevii înmatriculați, inclusiv mediul de trai. 

Lista copiilor cu ambii sau unicul părinte plecat peste hotare. 

Lista copiilor orfani, semiorfani 

Lista elevilor cu comportament problematic. 

Lista copiilor în situație de risc. 

Registru de evidență frecvenței zilnice a tuturor elevilor,inclusiv celor cu CES 

etc. 

  

Constatări Listele sunt  revizuite semestrial și la necesitate(dacă  apar  unele schimbări). 
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Se colaborează eficient  cu familia, asistentul social, medicul de familie etc 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

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

funcție de necesitățile copiilor 

Dovezi  Funcționează Comisia Multidisciplinară Intrașcolară cu atribuții stabilite de 

lege,constituită prin ordinul directorului. 

CMI a desfașurat activitatea conform  Planului elaborat , subiectele abordate și 

deciziile luate  sunt consemnate în Procese-verbale ale ședințelor. 

 În cadrul CMI se examinează rezultatele monitorizării a evoluției în 

dezvoltarea copiilor  care studiază conform PEI 

Constatări Necesitatea identificării timpurii a copiilor cu nevoi speciale 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

Punctaj acordat: -  

1x0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Dovezi  Toți 6 copii cu CES studiază conform Planului educational individualizat, 

curriculum adaptat/modificat. Pentru copiii cu CES sunt elaborate Planuri 

individualizate de intervenție. 

 În cadrul activităților de recuperare cognitivă la CREI căt și a orelor la 

clasă cadrele didactice folosesc materiale în concordanță cu nevoile 

specifice ale elevilor. 

Constatări În perioada invățământului la distanță 3 copiii cu CES( cl. I) au studiat la 

școală,  doi elevi  cu CES  cu dificultăți de învățare din cl. a IV-a au studiat la 

distanță, online( viber, telefon fix, fișe cu sarcini). 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 6p 

 

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  Administrația instituției dispune de mecanisme pentru identificarea și 

combaterea oricăror forme de  discriminare. 

- Regulament de activitate a instituției; 

- Fișe de post; 

- Contracte  de muncă 

- Plan managerial al instituției 

- Planul activităților de prevenire a violenței. 

- Ordin privind desemnarea  coordonatorului al activităților de prevenire, 

identificare, raportare, referire și asistență în caz. de violență 

 Toate acestea conțin stipulări privind obligativitatea sesizării cazurilor de 

violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului 

Constatări  
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Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

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

copiilor cu CES 

Dovezi  Planul managerial cuprinde măsuri și activități care au țintă educația incluzivă 

și nevoile copiilor cu CES. 

Săptămâna cu privire la Drepturile copiilor. 

Săptămâna Educației incluzive. 

Activitate de caritate ,,Dăruiește un zâmbet”( Colectarea de fonduri pentru 

copil orfan).  

  

Constatări La toate activitățile extracurriculare la nivel de clasă , școală au participat și 

copiii cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

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

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

proceduri 

Dovezi  La începutul anului de studii în cadrul ședințelor , atelierilor,  toți angajații 

instituției au fost familiarizați cu: 

- Procedura de identificare, înregistrare și evaluare inițială a cazurilor suspecte 

de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului.                                                           

- Protecția datelor personale. 

- Securitatea și siguranța în mediul online.  

La dispoziția fiecărui angajat sunt  Fișe de sesizare a cazurilor de ANET( cab. 

metodic, Portofoliul profesional). 

În cadrul ședinților cu părinții direct și on-line  s-au discutat subiecte ce țin de 

Protecția Copilului de orice formă de violență. 

-Procese-verbale ale ședinților cu angajații. 

 -Procese-verbale ședinților cu părinții. 

Constatări  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

respectării individualității și tratării valorice a lor 

Dovezi  Cadrele didactice aplică  în mod diferențiat curriculumul pentru copiii cu CES 

conform  recomandărilor SAP, prin realizarea PEI. 

Cadrele didactice tratează copiii în mod echitabil, adaptand cerințele la 

posibilitățile și nevoile individuale. 

 Fiecare copil, inclusiv cu CES participă la procesul instructiv-

educativ,inregistrând progrese individuale. 

Constatări Realizarea cu succes a PEI poate fi doar prin colaborare eficientă dintre cadrele 

didactice, părinți și elevi 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 
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1x0,75 

 

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  La dispoziția copiilor și părinților, în cadrul instituției, în loc accesibil ,este 

instalată -Boxa pentru reclamații ,,Spune Nu violenței.” 

-Activități de informare a elevilor , dezbateri, ore educative. 

-Chestionarea elevilor. 

- Realizarea și afișarea posterelor la temă ,,Spune nu violenței!” -februarie  

-,,Securitatea on-line”( noiembrie, februarie-martie) 

  

Constatări Nu toți copiii și maturii cunosc strategii eficiente de rezolvare a conflictelor. 

Problemele care apar sunt  soluționate 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

Total standard 5,25p 

 

Standard 3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil 

Domeniu: Management 

Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu 

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

resurselor noi 

Dovezi  Administrația instituției utilizează resursele instituționale disponibile pentru 

asigurarea mediului accesibil și sigur pentru fiecare copil: 

 -persoană responsabilă la intrare în instituție; 

 -intrare interzisă pentru persoane necunoscute; 

-inregistrarea vizitatorilor; 

-rampa la intrare  pentru persoane cu dizabilități; 

-acces liber în sală de lectură, la Centru de Resurse pentru educație incluzivă; 

-scară de acces în situații excepționale; 

 -ieșire de rezervă etc. 

Constatări Nu sunt rampe pentru urcare la et.  II și III pentru persoane cu dizabilități 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

datele de interes public 

Dovezi  Regulament de ordine interioară a instituției conține stipulări privind protecția 

datelor cu caracter personal. 

 În cadrul Consiliului Profesoral cu cadrele didactice s-au discutat ,, 

Protecția datelor cu caracter personal, etc. 

Constatări Toți angajații instituției au fost informați despre  Protecția datelor cu caracter 

personal 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi   Instituția dispune de spațiu suficient destinat procesului educațional: săli de 

clasă, cabinet metodic,sală sportivă, sală festivă, blocul alimentar este 

combinat cu sala de festivități. enice cabinet de informatică, cabinet de 
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fizică, cabinet de chimie, cabinet medical,  bibliotecă,  Centru de Resurse, 

dotat cu mobilier, calculator, imprimantă și conectat la internet. 

Constatări Mai multe săli de clasă și cabinete sunt conectate la internet ce permite 

desfașurarea orelor cu aplicarea TIC. Gimnaziul dispune doar de o tablă 

interactivă, nu toate sălile de clasă sunt conectate la inernet 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

utilizând tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/ copiilor 

Dovezi  Instituția dispune de sala cu calculatoare ,tablă interactivă, cl. primare –câte un 

calculator, comisiile metodice- au la dispoziție laptopuri, CREI-calculator și 

imprimantă, etc. 

În perioada invățământului la distanță toți copiii au fost implicați în procesul 

instructiv-educativ prin diferite mijloace și metode( rețele de socializare, viber, 

telef. mobile, telef. fix., transm. Fișelor de lucru,  ZOOM,  etc.) 

  

Constatări Toate  cadrele didactice din instituția noastră au participat la formare în 

domeniul ed. digitale  în perioada iulie-septembrie 2020 desfășurată  în cadrul 

Centrului Național de Inovații Digitale în Educație,,Clasa Viitororului”.  

Toate sălile de clasă sunt dotate cu calculator conectat la internet 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,5 

Punctaj acordat: - 

1,25 

Total standard 5p 

 

Dimensiune III 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

•Cadrele didactice sunt la curent cu 
elementele Pei-ului, știu cum să elaboreze 
un curriculum modificat. În procesul 
educational aplică strategiile adecvate 
pentru implicarea elevilor cu CES în 
activități. 
•Politicile și practicile din instituția de 

învățământ sunt incluzive, nediscriminatorii 

și respectă diferențele individuale. 

  
Nu toate activitățile propuse din 
Planul managerial au putut fi 
susținute din motive obiective. 
Lipsa resurselor financiare a 

părinților în asigurarea cu internet și 

echipamente digitale. 

 Necesitatea unei colaborări mai 

eficiente dintre părinți, cadre 

didactice și elevi în promovarea ed. 

incluzive și  realizarea procesului 

instructiv-educativ. 

  

    

    

 

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  1)Planul de dezvoltare. 

2)Planul anual. 

3)Programe operaționale 
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 4)Scopurile,obiectivele și activitățile reflectă toate   domeniile vieții 

școlare. 

Constatări Programul strategic de dezvoltare al instituției este elaborat și aprobat la 

Consiliul de Administrație(Proces-verbal nr12din 10.06.2019) și corespunde 

cerințelor de elaborare după structură.Regulamentul de ordine internă a fost 

aprobat la Consiliul Profesoral din 12.09.2019 proces-verbal nr.4.Sunt aprobate 

fișele de post ale tuturor angajaților.Statutul instituției este înregistrat la 

Ministerul Justiției. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,75 

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  1)Realizarea integrală a obiectivelor și activităților din Proiectul de dezvoltare 

și Planul anual. 

2)Programe operaționale. 

3)Note informative. 

4)Rapoarte de activitate. 

5)Procese-verbale ale CM,CP. 

Constatări Se monitorizează permanent de către direcția gimnaziului realizarea efectivă a 

programelor și activităților preconizate în planurile strategice și operaționale 

ale instituției.În mare măsură sunt respectate standardele de caliate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

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

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

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi  1)Planul anual. 

2)Ordin cu privire la constutirea  comisieii de autoevaluare periodică a 

eficienței și activităților educaționale promovate. 

3)Proceduri de evaluare sistematică a satisfacției 

educabililor,părinților,personalului și altor benefeciarei relevanți. 

4)Aviziere cu informații relevante despre serviciile educaționale prestate de 

instituția de învățământ. 

5)Chestionare. 

6)Procese-verbale. 

 7)Planuri fe îmbunătățire 

Constatări  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,5 

1x0,5 

Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

de învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia 

Dovezi  1)Analize a raportului  număr de copii:număr de săli de clasă. 

2)Număr de mese,scaune:gradul de corespundere cu particularitățile anatomo-

fiziologice ale copiilor. 

3)Numărul și tipul spațiilor școlare corespunde în raport cu profilul unității de 

învățământ și numărul total de elevi. 
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4)Spațiile școlare accesibile pentru toți elevii inclusiv pentru cei cu nevoi 

speciale 

Constatări Infrastructura instituției asigură parțial organizarea procesului educațional în 

raport cu obiectivele și misiunea acesteia. Dispune de material auxiliar 

curricular necesar aplicării curriculumului național, curriculumului adaptat și a 

planurilor educaționale individualizate. Este asigurată cu pesonal didactic 

calificat în raport de 80%, dispune de resurse financiare suficiente pentru 

realizarea curriculumului național. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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  1)Mijloace de învățământ și auxiliare curriculare adecvate profilului și 

specializărilor/calificărilor profesionale existente în oferta educațională. 

2)Portofoliile cadrelor didactice. 

3)Fond de carte/fond de material informatic si audio-video modern, adecvat 

numărului de elevi, profilului și specializărilor/calificărilor profesionale oferite. 

4)Inventarul bibliotecii școlare. 

5)Lista de achiziții 

Constatări Instituția dispune de material auxiliar curriculare necesare aplicării 

curriculumului național. Biblioteca dispune de un spațiu adecvat organizării și 

păstrării colecțiilor, depozit pentru păstrarea manualelor. Vizitează și sunt 

abonați bibliotecii 200 de elevi, cadre didactice și auxiliare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,5 

Punctaj acordat: - 

1,25 

 

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  1)Regulamentul de ordine internă. 

2)Statele de funcții cu necesarul de personal didactic și cel auxiliar calificat 

acoperit în proporții de minim 85%. 

3)Dosare personale- dovezi privind angajarea, promovarea, pregătirea 

psihopedagogică și de specialitate conform prevederilor normativelor în 

vigoare. 

4)Documente privind normarea activității personalului. 

5)Contracte de muncă. 

6)Fișe și alte documente de evaluare. 

7)Interviuri/chestionare aplicate personalului, managerilor cu privire la 

gestionarea documentelor de personal 

Constatări  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,5 

Punctaj acordat: - 

0,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi  -Planul-cadru 

-Acte normative 

Constatări Instituția aplică curriculum național cu adaptare la condițiile instituționale,în 
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limitele premise de cadrul normative 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,75 

 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 7,25p 

 

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

finalitățile stabilite prin curriculumul național 

Domeniu: Management 

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

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi   -Planul managerial cuprinde măsuri și activități care au țintă educația 

incluzivă și nevoile copiilor cu CES. 

Constatări Cadrele didactice elaborează și aplică curriculum adaptat/modificat pentru 

copiii cu CES conform recomandărilor SAP;evaluează progresul școlar al 

copilului cu CES,stabilind oportunități de evaluare finală. 

Fiecare copil cu CES are un plan individualizat recomandat de SAP,curriculum 

adaptat/modificat și/sau alte măsuri de servicii de sprijin 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,5 

Punctaj acordat: -0,5 

 

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   -Participarea cadrelor didactice din gimnaziu la seminarele metodice 

raionale,stagiile de formare în Centrele Republicane de formare continuă 

Constatări Este elaborat planul anual de perspectivă de formare a cadrelor didactice în 

Centrele republicane abilitate.În ultimii 5 ani toate cadrele didactice au 

beneficiat de stagii de formare în Centrele Republicane de formare continuă. 

Atestarea cadrelor didactice este realizată în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de atestare a cadrelor didactice în vigoare 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x1 

Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

Dovezi  Planul anual al instituției. 

-Proiectarea de lungă durată la disciplinele de studiu. 

-Proiectarea pe unități de învățare la disciplinele de studiu 

Constatări A fost monitorizat permanent realizarea curriculumului prin elaborarea 

planificărilor durată la toate disciplinele școlare.Desfășurarea ședințelor 

comisiilor metodice,controale interne,evaluări sumative,asistări la ore etc. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,75 

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  Codul deontologic al pedagogului. 

-Seminare instructiv-metodice 
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-Mese rotunde. 

-Aplicarea platformelor educaționale 

-Raport de activitate anual al cadrului didactic 

Constatări Toate cadrele didactice sunt la curent cu schimbările ce se produc în sistemul 

educațional.Implementează noile modificări curriculare;contribuie la 

dezvoltarea și formarea competențelor.Utilizează cu succes TIC-ul în activitate 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x1 

1x1 

Punctaj acordat: - 2 

 

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  -Documente aprobate de MECC; 

-Curriculum școlar; 

 -Repere metodologice 

Constatări Toate cadrele didactice din instituție activează în baza proiectelor de lungă 

durată actualizate anual în corespundere cu cerințele Curriculumului 

disciplinar,Repere metodologice și aprobate de către administrația școlii 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,75 

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  Referențialul de evaluare a competențelor specifice formate elevilor. 

-Planul de evaluare a rezultatelor școlare. 

 -Procedurile de rezumare și notare a elevilor 

Constatări Se efectuează o evaluare ritmică a elevilor,nu se face abuz de note,există un 

echilibru în evaluarea rezultatelor școlare.Se aplică referențialul la evaluarea 

rezultatelor școlare,evaluări sumative etc. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,75 

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  -Planul anual al instituției; 

-Planul activităților extracurriculare. 

Constatări În instituție sunt organizate diverse activități tematice extrașcolare și 

extracurriculare;elevii participă la concursurile raionale și cele locale.Anul 

acesta gimnaziul nostru a luat locul II  la olimpiada raională. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x1 

1x1 

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  -Activități și măsuri care au ca țintă educația incluzivă și nevoile copiilor cu 
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CES. 

-Curriculum modificat la disciplinele de studiu. 

 -Plan educațional individualizat recomandat de SAP 

Constatări Planul managerial cuprinde măsuri și activități care au țintă educația incluzivă 

și nevoile  copiilor cu CES.Evaluează progresul școlar al copilului cu CES.Se 

desfășoară diferite activități(vizite la famiilii,colaborează cu APL.Funcționează 

CMI cu atribuții stabilite de lege,constituită prin ordinul directorului 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 11,75p 

 

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 școlară 

Constatări Instituția dispune de spațiu suficient destinat procesului educațional:săli de 

clasă, sală de calculatoare,sală de sport,sală de festivități,cantină,cabinet 

medical,spațiile sunt localizate prin semnalizarea lor corespunzătoare(orar de 

activitate,nume,p-renume,responsabil,etc.);funcționează Centrul de Resurse 

Intrașcolare,dotat cu mobilier și literatură didactică/artistică;acces persoanelor 

cu dizabilități(rampă) 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,75 

Punctaj acordat: -1,5  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 

modificat sau a PEI 

Dovezi  -Planul anual al CMI, 

-Regulamentul intern al gimnaziului. 

Constatări Instituția cuprinde toți copiii și sunt create condiții optime pentru realizarea și 

dezvoltarea potențialului propriu în cadrul procesului educațional.Sunt 

elaborate toate documentele manageriale care reflectă asigurarea serviciilor de 

sprijin  pentru elevii cu CES,au fostdesfășurate evaluări inițiale și complexe în 

scopul identificării,evidenței și sprijinul acordat elevilor cu CES 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,5 

Punctaj acordat: - 

1,25 

 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi  -Planuri strategice și operaționale, 

-Activități realizate 

-Rezultatele chestionarelor realizate cu elevii și părinții 

Constatări Clasele de elevi sunt constituite conform prognozelor(numărul de elevi,resurse 

financiare bugetare,Planul-cadru);se respectă principiul egalității de gen și 

echității sociale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

1x0,5 

Punctaj acordat: - 

0,5 
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Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Dovezi  Participarea la activități; 

-Chestionarea elevilor; 

-Înregistrări video; 

-Progresul continuu concretizat în instrunente măsurabile: 

a)Registrele școlare, 

b)Diplome la olimpiadele raionale și concursuri 

Constatări În cadrul lecțiilor elevii sunt încadrați în învățarea activă,de colaborare și 

cooperare,li se creează situații de învățare adecvate vârstelor elevilor;solicită 

disciplinele opționale pentru studiu 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,5 

1x0,5 

Punctaj acordat: - 1 

Total standard 4,25p 

 

Dimensiune IV 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

•Modalități moderne de organizare a 
activităților 
•Existența personalului didactic calificat 

permite realizarea învățîmântului de calitate 

•Programa foarte încărcată pentru 
anumite discipline.Timpul alocat 
realizării programei la disciplinele 
școlare cu o oră pe săptămână este 
insuficient 
 

 

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  1)Programe elaborate. 

2)Activități realizate. 

3)Raportul dintre fete și băieți reflectat în agenda dirigintelui. 

4)Participarea activă  la sesiunile online în cadrul  Proiectului  EVA ,, 

Promovarea Egalității de Gen în raioanele cahul și Ungheni” 

Constatări În cadrul acivităților educative,cercuri extrașcolare se observă o echitate între 

fete și băieți,etnie și religie.Angajații sunt informați prin semnătură despre 

procedura de organizare instituțională și de prevenire a cazurilor de ANET. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi  1)Numărul de cadre didactice formate la cursuri de formare continuă. 

2)Activități de formare reflectate în planul de formare continuă a profesorilor și 

în planurile și rapoartele administrației. 

3)Seminare metodologice promovate. 
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 4)Planul consiliului administrativ 

Constatări Administrația instituției monitorizează permanent participarea cadrelor 

didactice din gimnaziu la seminarele metodice raionale,stagiile de formare în 

centrele raionale și republicane de formare continuă.Atestarea cadrelor 

didactice este realizată în conformitate cu prevederile Regulamentului de 

atestare a cadrelor didactice în vigoare 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x1 

1x0,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Dovezi  1)Chestionare promovate cu părinții și elevii. 

 2)Discuții cu administrația instituției 

Constatări Cadrele didactice și auxiliare demonstrează comportament nediscriminatoriu în 

raport  în raport cu genul copilului.Elevii sunt familiarizați cu conceptele 

educației sensibile la gen prin activități educative,ore de dirigenție,parteneriate 

cu Centrul prietenos tinerilor,nu au prejudecăți sau stereotipuri de 

gen;comunică prietenos la pauze,colaborează la realizarea sarcinilor 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1x0,75 

1x1 

Punctaj acordat: -

1,75  

Total standard 4,75p 

 

Dimensiune V 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

•Posibilitatea perfecționării continue a 
cadrelor didactice în utilizarea unor tehnici 
noi de predare  
• 

•Elevii nu acordă o deosebită 
studiului individual considerând 
suficiente informațiile dobândite la 
clasă. 
 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

•Existența personalului didactic calificat permite 

realizarea unui învățământ de calitate. 
-Activitatea gimnaziului este organizată și desfășurată în 

conformitate cu legislația și actele normative în vigoare. 

 Nu toate activitățile propuse în Planul 

Managerial au putut fi susținute din 

motive obiective sau datele au fost 

decalate. 

 -Lipsa experienței în implementarea 

noilor metode și tehnici în predarea 

lecțiilor(lecții online)și a activităților 

extrașcolare 

                      Oportunități Riscuri 

 -Organizarea unor excursii sau lecții vizită la nivel de 
clasă sau la nivel de școală cu scopul îmbunătățirii 

rezultatelor școlare; 

 -Ar trebui inițiate și alte programe educaționale în 

ceea ce privește educația,sănătatea,ecologia părinților. 

 Lipsa de interes a părinților ca 

parteneri în instruirea copiilor 

îngreunează activitatea didactică. 

 Rezistența la schimbare. 

 

Tabel privind nivelul de realizare a standardelor [se completează pentru Raportul de activitate ce 

urmează a fi prezentat la ANACEC, în vederea evaluării externe]: 
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Standard 
de calitate 

Punctaj 

maxim * 

Anul de studiu 
2020_-2021__ 

Anul de studiu 
2021__-2022__ 

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 6 60 7 70     

1.2 5 4 80 4,25 85     

1.3 5 4,5 90 4,25 85     

2.1 6 5,5 91,6 5,75 95     

2.2 6 3,75 62,5 4,5 75     

2.3 6 3,75 62,5 4 66,6     

3.1 8 7 87,5 6 75     

3.2 7 5 71,42 5,25 75     

3.3 7 5 71,4 5 71,42     

4.1 13 7 53,8 7,25 55,76     

4.2 14 10,5 75 11,75 83,92     

4.3 7 4 57,14 4,25 60,71     

5.1 6 4,5 75 4,75 79,16     

Total  70,5 72,15 74 75,19     

 

* 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 

2020-2021 17 4 13   

2021-2022 17 5 12   

      

      

  

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 

2020-2021 3 Se aprobă  

2021-2022 3 Se aprobă  

    

    

 

 

 

 

 

Semnătura cadrului de conducere  _______________________ 
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