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Date generale 

 

Raion  Cahul 

Localitate  Moscovei 

Denumirea instituției IP GIMNAZIUL ”VLADIMIR COROLENCO” 

Adresa  RAIONUL CAHUL, S. MOSCOVEI str. Drujba  

Telefon  07922223764 

E-mail  gimnaziulcorolencomoscovei@gmail.com 

Tipul instituției Instituția Publică 

Tipul de proprietate Public  

Fondaqtor/autoritate administrativă Consiliul Raional CAHUL 

Limba de instruire Rusă  

Numărul total elevi 160 

Numărul total clase 9 

Numărul total cadre de conducere 2 

Numărul total cadre didactice 19 

Program de activitate De zi 

Perioada de evaluare inclusă în raport 2021-2022 

Director CASSIR TAMARA 
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               Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

               Standard 1.1. Asigurarea securității și protecției tuturor copiilor/elevilor                                                                                                                                                                           

               Domeniu: Management 

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

              monitorizarea permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

Dovezi - - Autorizația sanitară de funcționare Nr.002201/2019 din 28.08. 2019, 

emisă de Centrul de Sănătate Publică;  

- Adeverința privind fabricarea ștampilei;Serie MM 003171 

- Certificat de înregistrare Ministerul Justiției Nr. MD 036922 din 

20.01.2015;  

- Autorizația sanitar-veterinară de funcționare a Instituției, emisă de 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Nr.002202/2019 

- Contract privind prestarea serviciilor de desrvire a produselor alimentare  

- Proces verbal de examinare a instituției emis de Serviciul de supraveghere 

de stat a sănătății publice Cahul din 26.08.2021  

- Ordin nr. 02 din 30.08.2021 al ședinței CA din 24.08.2021 cu privire la 

aprobarea Planului de acțiuni în vederea respectării cerințelor sanitare pe 

timp de pandemie  

- Ordin №02 din 30.08.2021   cu privire la desemnarea persoanelor 

responsabile de respectarea instrucțiunii privind măsuri de protecție în 

contextul epidemiologic de COVID(Anexa 2.3.) 

- Raport de încercări a apei potabile nr.495 din 18.08.2022  

- Plan complex de profilaxie a toxicoinfecțiilor alimentare și bolilor 

diareice din 24.08.2021 

- Ordin Nr. 08 din 03.09.2021privind organizarea meselor elevelor în 

contextul unei pandemiiAnexa 1.3.4.) 

- Registre de evidență ale securității muncii angajaților, fișe personale 

privind instruirea angajaților.  

- Organizarea controlului medical al angajaţilor, instruirea igienică a 

personalului nedidactic, instruirea în domeniul securității și sănătății în 

muncă a personalullui luna august 2021  

- Registrele medicale referitoare la starea de sănătate a elevilor și a 

salariaților;  

- Organizarea controlului medical al elevilor din clasa I-a, Cartele medicale 

F-026 e,  

- Avizele medicale ale angajaților cantinei;  

- Plan de acțiuni privind măsuri de pregătire în cadrul zilei Protecției civile,  

- Contract de comodat №1 din 11.03.2022 

- Elaborarea meniului model 10 zile meniul zilnic (aprobat 26.08.2021) 

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

excepționale;  

- Panouri informative cu privire la măsurile de securitate în caz de situații 

excepționale  
- Buletine de verificare metrologică a contoarului de energie electrică.  

-Monitorizarea respectării cerinţelor sanitaro-igienice , discuţii  

- Documentația privind alimentația elevelor din familii social-vulnerabile,  

- Vebinar: ,,Securitatea și siguranța online”. 

- Rezultatele și eficiența activităților din cadrul Săptămânii Siguranței pe 

Internet. Ordin nr.369 din 19.03.2020 

- Regulament privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter 

personal  

- Politica de Securitate privind protecția datelor cu character personal 

elaborate de către directorul instituției ordinul nr.15  din 06.09.2021  

- Proces verbal № 15 din 06.09.2021Desemnarea persoanei responsabile de 

combletarea bazelor de date în SIME,  

           



- 4 -  

Constatări  Instituția dispune de documentația tehnică, sanitaro-igienică și medicală și 

monitorizarea permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice. 

 Se asigură paza și securitatea instituției și angajaților prin personal tehnic 

competent cât și prin monitorizarea video. 

Totodată se respectă prevederile din Regulamentul de ordine interioară 

privind securitatea și protecția elevilor și angajaților prin securizarea 

teritoriului adiacent cu gard de protecție și poartă. 

De asemenea în instituție se emit cu regularitate ordine interne cu privire la 

avertizarea elevilor, părinților și angajaților despre reguli de Securitate în 

instituție.  

Zilnic se efectuează discuţiicu elevii, părinții, personalul didactic și 

nondidactic privitor la respectarea normelor sanitaro-igienice în contextual 

de COVID -19.  

Instituția asigură spații și utilaje pentru prepararea și servirea hranei care 

corespund normelor sanitare privind siguranța și confortul actorilor 

educaționali.  

     

      Pondere şi 

punctaj acordat 

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

 

 

 

lndicator 1.1.2 Asigurarea pazei şi a securității instituției și a siguranţei tuturor elevilor/ 

copiilor pe toate durata programului educativ 

         

 Dovezi - Prevederi în PDI, și PMI cu privire la acțiunile comune cu APL, Comisariatul 

de poliție 

- Ordin Nr.01 din 31 .08.2021 cu privire la aprobarea Planului de activitate în 

condiții pandemice p-u a.s. 2021-2022(Anexa 1. 2.3) 

- Graficul de serviciu al personalului de pază 

- Gard, Camere video 

- Procese verbale ale Consiliului de Administrație, Consiliulul elevilor, 

 - Ordinele directorului cu privire la avertizarea elevilor despre regulile de 

securitate la activitățile școlare și extrașcolare 

- Panouri de afișaj cu informații relevante siguranței,   

- Planul de evacuare, rapoarte,  

- Prezența și completarea documentației cu privire la evidența elevilor în 

situații de risc (registru statistic al fiecarei clase în parte, registru elevilor cu 

comportament de risc, registru consilierilor inopinate cu diferiți actori 

educaționali.  

- Supraveghere video în curtea instituției 

- Graficul de serviciu al profesorilor 

- Registrul de evidență a vizitatorului 

-Registrul de tehnica securității pentru elevi la orele de educație tehnologică, 

educație fizică  

- Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane octombrie 2021.  

           

 

Constatări Administrația IP Gimnaziul “Vladimir Corolenco” activează eficient în 
continuă colaborare cu APLMoscovei, CSP Cahul cât și cu Inspectorul de 

poliție de sector, iar ca rezultat se crează un mediu sigur elevilor și angajaților.  

Totodată, diriginții instituției cât și asistentul medical monitorizează zilnic 

starea de bine a elevilor.  

          

 

 

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 
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  Dovezi - Ordin Nr.24 din 27 .09.2021 cu privire la aprobarea Planului de activitate în 

condiții pandemice p-u a.s.2021-2022 

- Orarul lecțiilor şi activităților educaționale, pentru anul de studii 2020-2021 

în condiții pandemice, aprobat la Consiliul de administrație nr.02 din 22.09  

2021.  
- Registrul de evidență a orelor  absentate și înlocuite 

-  Orarul zilnic al orelor  

- Orarul deservirii elevilor în cantina școlară  

- Orarul activității în cercuri  

          

 

  Constatări Orarul lecțiilor, sunetelor este echilibrat și flexibil ținându-se cont de vârstă, 

timpul de învățare și recreere al elevilor unde disciplinele exacte alternează cu 

celelalte.  

Orarul sunetelor reglementat, aprobat la Consiliul de Administrație până la Nr 

01 din 24.08.2021 este elaborat în conformitate cu cerințele CNSP, între lecții 

există pause de 10-15 de minute.  

Activitățile în cercuri se desfășoară în afara orarului lecțiilor conform orarului 

aprobat. 

           

  Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

1,75 

Punctaj acordat:1,75           

 

  

Domeniu: Capacitate instituţională: 

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

corespunzător particularităţilor psihofiziologice individuale  

            

  Dovezi - Instituția dispune de spații educaționale necesare desfășurării procesului 

educational conform standardelor: 

-  Săli de clasă- 20 

- Sală de sport – 1 

- Sală de informatică- 1 

- Laborator de fizică/biologie -2 

- Bibiotecă – 1 

- Sală de festivități-1 

- Cantină școlară -1 

- Teren de spor-2 

- CREI - 1 

- Spațiile educaționale sunt dotate cu mobilier conform treptei de școlaritate cât 

și numărului de elevi la clasă. 

- Acte de donații, comodat a mobilierului școlar 

          

 

  Constatări Instituţia dispune de spaţii educaţionale adecvate pentru toţi elevii din 

gimnaziul, numărul de locuri de lucru la mese/băncă. Clasele sunt dotate cu 

mobilier corespunzător ciclului primar/gimnazial, fiind dotate cu smart 

televizoare, conectate la rețeaua de internet. 

 La organizarea spațiilor fiecare elev ocupă zilnic același loc în bancă 

respectând distanța de cel puțin 1 metru față de ceilalți.  

Sala de sport este dotată cu echipament și inventar sportiv necesar desfășurării 

procesului educational. Biblioteca este dotată cu mese și spațiu pentru sala de 
lectură. 

           

  Pondere și 

punctaj acordat 

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

 

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

etc.), în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici şi cu cerinţele de securitate 
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  Dovezi - Instituția dispune de produse sanitaro-igienice recomandate de Ministerul 

sănătății și în condiții pandemice de COVID -19, 

- Fiecare sală de studiu este dotată cu ustensile pentru igienizarea încăperii 

- Cadrele nedidactice dispun de echipamente speciale, necesare pentru 

desfășurarea igienizării, 

- Orar de igienizare al spațiilor;  

- Plan de acțiuni privind respectarea cerințelor sanitare pe timp de pandemie  

- Registrul de evidență al utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor și materialelor de 

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

- Demersuri de solicitare pentru completarea numărului de utilaje, ustensile 

materiale didactice;  

- Registrul  clasei conține rubrica ,, Regulile de securitatea vieții și sănătății 

elevilor”;  

          

 

  Constatări În instituție se respectă toate actele normative cu privire la măsurile de protecție și 

securitate a elevilor și angajaților. Se asigură, zilnic personalul nedidactic cu 

echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile şi materialele de sprijin la igienizarea 

spațiilor. Periodic se instruiesc și se informează elevii, părinții personalul didactic 

și nedidactic despre cerințele față de respectarea normelor sanitaro-igienice în 

condiții de siguranță epidemiologică.  Blocul sanitar este dotat cu uscătoare și cu 

apă caldă.  

          

 

  Pondere și 

punctaj acordat 

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

 

 

 

 

Indicator 1.1.6.   Asigurarea cu spaţii pentru prepararea şi servirea hranei, care corespund 

normelor sanitare în vigoare privind siguranţa, accesibilitatea, funcționaliiatea şi confortul 

elevilor/ copiilor• (după caz) 

       

  

Dovezi Blocul alimentar cât și sala de servire a mesei a instituției  sunt reparate capital și 

dotate cu: 

- Spații separate pentru prelucrarea produselor alimentare din pește, carne, ouă, 

legume 

- Depozite pentru păstrarea produselor 

- Frigider  

- Utilaje: plite electrice, ventilare electrică, boilerul 

- Sala de servire a mesei corespunde cu numărul de elevi 

- Mobilierul se ajustează vârstei elevilor 

- Blocul sanitar din cantină este dotat cu uscătoare electrice și apă caldă 

- Demers cu privire la organizarea alimentației gratuite  

- Registrul de evidență a materiei prime a produsele alimentare  

- Registrul de evidență al bucatelor  

- Paşaport sanitar, cartele tehnologice, lista produselor interzise,  

- Meniu model aprobat de CSP din 26.08.2021  

-  Meniu zilnic aprobat de directorul instituției 

       

Constatări Se monitorizează zilnic respectărea normele sanitare și procesul de pregătire, servire 

şi păstrare a hranei. Instituţia dispune de spaţiile necesare pentru servire şi pregătirea 

hranei, de personal instruit în bucătărie cu examenul sanitar efectuat. Dispune de 

depozit pentru legume şi mini depozit pentru alimente, frigider, congelatoare pentru 

păstrarea hranei conform normelor. 

          

 

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:
1 

Autoevaluare conform criteriilor:1 Punctaj acordat:  1    
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Indicator 1.1.7.   Prezenţa spaţiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate, 

funcţionalitate şi confort pentru elevi/ copii 

 

  

Dovezi  În IP Gimnaziul “Vladimir Corolenco” există 2 blocuri sanitare WC-uri separate 
pentru băieți și fete (toalete, lavoare dotate cu apă și săpun). 

Constatări Recent în WC-le au fost instalate cabine separate pentru băieți și fete și robinetele 

conectate la apă caldă. Elevii beneficiază de asemenea de uscătoare electrice. 

Pondere și 

punctaj acordat 

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

 

Indicator 1.1.8.   Existenţa şi funcţionalitatea mijloacelor antiincendiare şi a ieşirílor de rezervă 

 

       

Dovezi  Există 3 intrări de rezervă funcționale 

 În toate holurile, cantina, sală de sport laboratoare există mijloace antiincendiare cu 

termen valabile de funcționalitate  

 Ladă cu nisip 

 Sistem de marcaje de direcție în caz de situații exceptionale 

 Certificate de absolvire ale cursului în domeniul protectiei civile  și           
antiincendiare  

 Instruirea continuă a elevilor și angajaților din instituție 

 Fișele personale ale angajaților despre instruire  

 Regulamentul privind modul de organizare al activităților de protecție al lucrătorilor 
la locul de muncă și prevenire al riscurilor profesionale.  

 Insructajele interne cu privire la comportamentul responsabil în perioada vacanțelor  

 

        

 

Constatări Instituţia de învăţământ dispune de mijloace antiincendiare şi ieşiri de rezervă accesibile 

în concordanță cu numărul de elevi și angajați. 

 

        

 

Pondere și 

punctaj acordat 

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

 

 

Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 

Indicator 1.1.9.   Desfăşurarea activităţilor de învăţare şi respectare a regulilor de circulaţie 

rutieră, a tehnicii securităţii, de prevenire a situaţiilor de risc şi de acordare a primului ajutor 

          

Dovezi  Planul managerial anual 2021-2022 aprobat la CP nr.02 din 24.09.2021  
- Repere metodologice cu privire la activitatea managerilor școlari în scopul formării 

comportamentului responsabil la traficul rutier și în caz de situații  

- organizarea  campaniei naționale Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe 

umane. 

Săptămâna siguranței ”Siguranța ta are prioritate”  

-    Activități de instruire a elevilor cu privire la securitatea elevilor la disciplinele: 

dezvoltare personal, educație fizică, educație tehnologică, informatică, chimie, fizică. 

(registrele de clasă)  

- Semnăturile elevilor în registrele şcolare referitor la tehnica securității  vieții și sănătății 

în Instituție (la orele de fizică, chimie, informatică, educație fizică și tehnologică, 

dezvoltare personal,);  

- Registrele profesorilor de discipline  

- Proiecte didactice la disciplina dezvoltarea personală privind formarea deprinderilor de 

comportament responsabil în situații de risc 

- Panouri informative  

- Scheme de evacuare în instituție  

        l 
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- Poze, colaje, produsele proiectelor de grup  

- Fișele personale ale angajaților privind tehnica securității în instituție  

 

Constatări În instituție se desfășoară cu regularitate activități de prevenire a situațiilor de risc și de 

acordare a primului ajutor.   

 

         

 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat:  0,75          
 

 

Total standard 

9,75 

 

          

Standard 1.2. Instituţia dezvoltă parteneriate comunitare în vedere protecţiei integrităţii fizice şi 

psihice a fiecărui elev/copil Domeniu: Management 

Indicator 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice şi operaţionale, a acţiunilor de colaborare 

cu familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituţii cu atribuţii legale în sensul protecţiei 

elevului/ copilului şi de informare a lor în privinţa procedurii legale de intervenţie în cazurile 

ANET 

Dovezi  Planul managerial anual 2021-2022 aprobat la CP nr.02 din 24.09.2021  

 Politica de protecție a drepturilor copiilor din IP Gimnaziul ”V. Corolenco”  

 Registrul de evidență a cazurilor de ANET 

 Cutia încrederii 

 Parteneriate cu instituțiile publice în prevenirea cazurilor de ANET  

 Registrul a Comisiei pentru protecția drepturilor copiilor  

 Plan de acțiuni privind aplicarea Metodologiei și Procedurii de organizare 
instituțională și de intervenție a lucratorilor din instituție în cazuri de ANET pentru 

a.s.2021-2022 

 Panouri informaționale  

 organizarea campaniei naționale Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe 
umane. 

 

        

Constatări În instituție se proiectează și se desfășoară cu sistemic acțiuni de colaborare cu familia, 

APL Moscovei și Comisariatul IP Cahul în vederea protecției copiilor în cazurile de 
ANET 

       

 

Pondere și 

punctaj acordat 

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

 

 

1.2.2 Utilizarea eficientă a resurselor interne(personal format) și comunitare (servicii de sprijin 

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

Dovezi  Ordinul de constituire a Comisiei multidisciplinare nr. 04 din 30.08.2021  

 Planul de activitate al CMI  

 Serviciul medical – 0,5 untate 

 Cabinetul medical 

 Cartele medicale ale elevilor 

 Planul de lucru al instituției de învățământ pentru prevenirea violenței și abuzului 

asupra copiilor 

 înregistrarea accidentelor studențești 

 Ore de clasă unificate prevenirea violenței în rândul elevilor 

Constatări  În instituție sunt valorificate resursele pentru a asigura protecția integrității fizice și 

psihice a fiecărui copil 

Instituția utilizează resurse pentru a asigura protecția integrității fizice și psihice a 

fiecărui copil prin intermediul unui parteneriat cu Centrul de sănătate din sat și 
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Inspectoratul de poliție Cahul.  

Mai mult de un caz nu a fost lăsat fără analize și măsuri concrete luate. 

Pondere și 

punctaj acordat 

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

 

       Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi   Planul manageriall anual  

 Plan de acțiuni privind aplicarea Metodologiei și Procedurii de organizare 
instituțională și de intervenție a lucratorilor din instituție în cazuri de ANET pentru 

a.s. 2021-2022 

 Registrul de evidență a cazurilor de ANET  

 Activități de prevenire și combatere a violenței în școală:  
1. Parada sloganelor, dedicate Zilei internaționale a nonviolenței în școală 

2. Legea ne apără dar ne și pedepsește, activități de informare de către Inspectoratul  

General de Poliție Cahul 

3. Adolescența între libertate și responsabilitate, atelier de discuție cu elevii 

4. Securitatea și siguranța on-line, webinar pentru profesori 

5. Controlul parental în expunerea pe internet a relațiilor din cadrul familiei, discuții 

cu părinții 

6. Sondaj pentru elevi, Problemele mele ce să fac cu ele 

-  Panou de sensibilizare Victimele vorbesc 

Constatări Instituția promovează frecvent activități de prevenire și combatere a tuturor formelor de 

violență asupra copilului cât și a violenței din familie  

Colectivul instituției de învățământ acordă o mare atenție conversațiilor individuale cu 

elevii și părinții lor pentru a evita violența fizică 

Pondere și 

punctaj acordat  

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

 

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

       fizice, mintale și emoționale și implicarea personalului și a partenerilor Instituției în activitățile    

       de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății 

Dovezi   Planul de activitate a CMI;  

 Evaluarea elevilor de către Comisia SAP Cahul  

 Planurile individualizate a cadrelor didactice pentru elevii cu PEI  

 Seminare cu CD privind activitate instructiv-educativă a elevilor cu PEI  
Dosarele elevilor cu PEI  

Constatări În instituţie este asigurat accesul tuturor elevilor la servicii de sprijin care favorizează 

dezvoltarea fizică, mintală şi emoţională ale copiilor.  

Personalul instituției de învățământ nu prevede o unitate de psiholog școlar 

Pondere și 

punctaj acordat  

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

Total standard 5 

 

       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 managerial anual 2021 - 2022 
-Planul de dezvoltare a gimnaziului pentru anul universitar 2018 – 2023 
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 Cartelele medicale ale elevilor din instituție 

 Planul de activitate anual al asistentului medical  

 Registrul de evidență a certificatelor medicale  

Constatări În gimnaziului se proiectează periodic activități de promovare a modului sănătos de viață 

în colaborare cu alte instituții de specialitate  

Pondere și 

punctaj acordat  

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

 

      Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

       etc.) pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 

 

Dovezi   Cabinet medical 

 Cabinet izolator pentru cazurile excepționale 

 Personal calificat angajat în funcție de asistent medical-0,5 unități 

 Sală de sport 

 Terenuri de sport - 2 

 Meniul zilnic la cantina școlară  

 Panou informațional cu produsele recomandate pentru o alimentație sănătoasă  

 Afișe, panouri informaționale, instrucțiuni cu regulile de igienă personală și promovare 
a unui mod sănătos de viață  

 Declarațiile pe propria răspundere a părinților privind respectarea Instrucțiunilor CNSP  

Constatări Instituția asigură permanent condiții fizice, spații dotate în susținerea elevilor cu probleme 

fizice și psihoemoționale.   

Materialele vizuale privind prevenirea stilului de viață sănătos sunt postate pe pano 

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

 

       Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

        copiilor la programe ce promovează modul sănătos de viață 

 

Dovezi   Planul managerial anual 2021 -2022 

 Registrul de Monitorizarea zilnică a stării de sănătate a elevilor și lucrătorilor  
Ședință cu părinții onlain: 

1. Sănătatea copiilor noștri în mediul școlar și acasă, septembrie 2021 

2. Respectarea măsurilor și conservarea sănătății în timpul unei pandemii, martie 

2021 

-  Desfășurarea orelor de Dezvoltare personală, UÎ Modul de viață sănătos 

- Acțiuni de încurajare și convingere a necesității purtării măștii de protecție ș a 

respectării regulilor în condiții epidemiologice 

- Organizarea activității profesorului de clasă al Comisiei metodice școlare: 

desfășurarea orelor de clasă tematice, proiectarea colțurilor clasei 

- Cursuri practice la disciplinele: biologie, educație civică, dezvoltare personală, 

fizică pentru susținerea unui stil de viață sănătos, prevenirea riscurilor de 

accidente, boli 

Constatări În instituție se desfășoară activități ce promovează continuu modul sănătos de viață. 

Elevii au acces la diverse forme de activitate privind promovarea unei culturi a 

sănătății.  

Ca urmare a cooperării, se organizează competiții sportive, activități extracurriculare, 

examene medicale programate 
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Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard   5 

 

Dimensiune I 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

- Condiții bune pentru asigurarea securității, sănătății 

vieții copiilor și angajaților 

- Deține documentația necesară de monitorizare a 

respectării normelor sanitaro-igienice 

- Organizează activități de promovare a unei culturi în 

sănătate  

- Dezvoltă parteneriate în vederea protecției integrității 

fizice și psihice a elevilor 

 

- Lipsa unui sistem de 

semnalizare antiincendiar 

 

        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   Asigurarea participării democratice a tuturor elevilor la procesul educațional 

 Planul de activitate al Consiliului elevilor  

 Cartea de procese verbale ale Consiliului elevilor  

 Un elev membru al Consiliului de administrație 

 Organizarea de întâlniri săptămânale cu active elevii 

 Ziua autoguvernării 

Constatări În instituție există mecanisme de participare a elevilor în procesul decizional și de 

rezolvare a problemelor ce vizează viața școlară.  

Ca recomandare ne propunem ca în anul de studii următor să includem elevi în  Comisia 

pentru Protecția drepturilor Copiilor 

Școala are un consiliu de elevi de liceu, a cărui activitate este coordonată de directorul 

adjunct. 

Consiliul ia în considerare abilitățile, înclinațiile și dorințele studenților 

Pondere și 

punctaj acordat  

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

 

       Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

       copii 

 

Dovezi   Planul de activitate al Consiliului elevilor 2021 – 2022 a.ș. 

 Cartea de procese verbale ale Consiliului elevilor  

 Boxa Cutia încrederii  

 Panou de afișaj  

 Regulamentul de funcționare a Consiliului elevilor, aprobat la ședința CE  

 Ore de dezvoltare personală  

Constatări În gimnaziul există o structură asociativă Consiliul elevilor, care este aleasă și 

funționează în mod democratic participând la luarea deciziilor.  

În cadrul CE se formează viitorii consilieri școlari.  
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La planificarea curriculumului, administrația instituției de învățământ ia în considerare 

sugestiile copiilor privind organizarea "timpului liber" 

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 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  - Panou informațional  

- Chaturile fiecărei clase în rețelele sociale 

- Chaturi părinte în clasele 1-9 viber și whatsapp 

- Standuri de informare 

Constatări Instituția de învățamânt dispune de  infrastructură informațională ce ilustrează opinia 

elevilor. 

Elevii și comunitatea părinților primesc informațiile necesare în timp util. Părinții își 

exprimă în mod activ opiniile în chat-uri 

Cooperarea pedagogică a fost stabilită între toți participanții la procesul educațional: 

profesor-student-părinte 

Pondere și 

punctaj acordat  

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

 

       Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

       educațional, în evaluare propriului progres 

Dovezi   Acțiuni de sensibilizare a nonviolenței (flășmoburi)  

 Concursuri școlare: Cea mai curată clasă; Ai grija de ghiozdanul tău  

 Activități de management al clasei 

Constatări Elevii din instituție participă sistemic la acțiuni ce vizează viața școlară . 
Sunt organizate raiduri: prezență-performanță academică, inspecția manualelor școlare, 

agenda elevului 

Participarea elevilor este monitorizată zilnic, jurnalele elevulor sunt verificate 

săptămânal 

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1,5 Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 5,75 

 

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

       procesul decizional 

       Domeniu: Management  

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

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

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

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

Dovezi   Planul Consiliului de administrație  

 Regulamentul intern  

 Planul de lucru și protocoalele întâlnirilor părinților la nivel școlar 

 Planul de lucru al comitetului părinte 

 RegulamentAsociației părinților elevilor și profesorilor "Надежда" 

 Cooperarea instituției de învățământ cu președintele Asociației Haraten A 

Constatări Instituția de învățământ implică permanent părinții  în luarea deciziilor privind 

activitatea instituției.  

Comunitatea părintească este implicată în activitatea Consiliului pedagogic  
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Datorită structurilor stabilite în fiecare clasă, comunitatea părinților este informată în 

mod regulat despre activități, probleme, succese, eșecuri, evenimente legate de copii 

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 

1 

Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1 

 

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

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

       condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi/ copii 

 

Dovezi   Acord de parteneriat cu Asociația Părinții si profesori Nadejda, Ambasada 
Republicii Bulgaria ȋn Republica Moldova, SRL RÀZMOST 

 Colaborarea  cu Gimnaziul mircea cel Bătrân 

 Colaborarea  cu fondatia „Българска памят” 

 Сooperarea cu comunitatea bulgară din Găgăuzia.  

Constatări Instituția desfășoară în continuu diverse activități de colaborare cu reprezentanții 

comunităților din localitate și deține acorduri oficiale de parteneriat. 

Un proiect internațional a fost implementat prin Ministerul Educației și științei al 

Republicii Bulgaria pentru a promova istoria culturii și tradițiilor poporului bulgar (au 

fost achiziționate costume naționale bulgare pentru băieți și fete. Precum și pantofi de 

dans pentru două grupuri de dans 

Pondere și 

punctaj acordat  

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

 

       Domeniu: Capacitate instituțională  

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

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

       decizii, beneficiind de mijloace democratice de comunicare, implicarea părinților și a membrilor  

       comunității în activități organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate  

       pentru toți copiii 

 

Dovezi  - Consiliul Părintesc din IPG ”V. Corolenco”  

- Procese verbale ale ședințelor cu părinții  

-  Chestionare pentru părinți  

- Planul activității CA  

- Registrul proceselor verbale ale CA  

- Procesul-verbal al întâlnirilor consiliul elevilor 

Constatări Instituția de învățământ are toate mijloacele de comunicare pentru exprimarea opiniei 

părinților:  

 conversații individuale (personal ,Telefon, e-mail) 

  conversații colective sub îndrumarea unui profesor de clasă prin intermediul 
rețelelor sociale, Viber, whatsapp 

Consilierii și administrația primăriei în persoana primarului Volkov S.D.  participă activ 

la viața școlii 

Pondere și 

punctaj acordat  

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

 

       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 educational 

 

Dovezi  - Implementarea curriculumului pentru anul universitar 2021-2022, aprobat de Moki 

RM: 

 monitorizarea lunară a disciplinelor curriculare supravegheate 
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 procesul-verbal al ședinței consiliilor pedagogice 

 procesul-verbal al reuniunii ședințelor părinților de clasă 
- Planul de lucru al comitetului părinte: Asistența comitetului părinte pentru studenți în 

organizarea învățământului la distanță  

 Diriginții organizează periodic activități de pedagogizare a părinților privind 

anumite subiecte în educația copiiilor Registrele cu procesele-verbale de activitate 

Comitetului părintesc al viecare clasă  

 Planulrile de activitate al dirigințeluor  

Constatări Instituția sprijină inițiativele părinților privind cultura organizațională la nivel de clasă, 

treaptă de școlaritate: tradițiile clasei, școlii. 

Elevii din clasele 5-9 participă la organizarea lucrărilor non-clasă privind educația 

fizică  

Organizarea întâlnirilor părinților din clasă online privind organizarea procesului 

educațional 

Pondere și 

punctaj acordat  

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

Total standard 6 

 

      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   Planul managerial anual  

 Planul de recrutare a copiilor în clasa întâ 

 Activități de promovare a diversității culturale, lingvistice: săptămâni pe obiecte, 
concursuri: Diplome și Certificate de participare  

 Organele de conducere ale clasei constituite din diverse etnii 

 Membriii Consiliului elevilor format din fete, băieți, bulgari, moldoveni, ruși și alții. 

 Ore educaționale ce promovează diverse culturi: 
1. Educație prin film 

2. Cultura și civilizația bulgară, română, rusă și ăngleză 

- Ansamblul ”Albena” de dans  

Constatări În instituție sunt promovate constant valori comune pentru susținerea  etniilor și se oferă 

oportunități și șanse egale de integrare în mediul școlar a tuturor elevilor respectând 

proveniența etnică și apartenența religioasă a fiecăruia. Se organizează și desfășoară 

diverse activități care promovează diversitatea culturală, etnică și religioasă. 

Pondere și 

punctaj acordat  

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

 

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

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

       în instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea  

       principiilor democratice. 

 

Dovezi  În condiții pandemice toate activitățile cu caracter de integrare culturală, etnică și 

religioasă s-au desfășurat în clase, online și fără prezența fizică a comunității.  

Asigurarea acoperirii maxime a elevelor cu activități extracurriculare în grup 

 

Constatări Instituția de învățământ a creat un mediu favorabil pentru formarea și educarea elevului 

În urma sondajului realizat pentru părinții elevilor s-a constatat un feed-back poztiv din 

partea părinților de diverse etnii și religii, care vin cu propuneri de îmbunătățire a unor 

aspecte din activitatea instituției. 

Feedback-ul partenerilor se reflectă în principal în grammote și scrisori de mulțumire 
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Pondere și 

punctaj acordat  

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

 

       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   Implementarea curriculumului aprobat de Ministerul Educației și științei al 
Republicii Moldova  

 Planul de lucru al directorului adjunct 

  anexa la tariful 2021  

 cooperarea cu administrația primăriei comune Moscovei 

 realizarea măsurilor de prevenire a violenței 1. Clase cu elevi din clasele 5-9 privind 
educația de toleranță "învățarea de a fi tolerant" 2. chestionarul elevilor din clasele 

7-9 arată toleranță 

 Comunicarea sistematică dintre diriginții și părinți  

 Grupurile formate pe rețelele de socializare au acces toate categoriile de elevi și 

părinți 

 Mesajele, declarațiile, avizurile, acordurile, cererile semnate de părinți 

 Consultațiile individuale, telefonice cu părinții și elevii 

Constatări În anul universitar 2021-2022 , au fost instruiți studenți din șase misiuni naționale și 

compoziție religioasăSe valorifică sistematic atât capacitatea instituțională cât și a 

resurselor umane în promovarea multiculturală și înlăturare a stereotipurilor. se creează 

condiții pentru promovarea toleranței 

Pondere și 

punctaj acordat  

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

 

    Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

    societate interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 

 

Dovezi   Implementarea planului de lucru educațional anul universitar 2021 - 2022 

 PLD la Dezvoltarea personală 

 Prezența simbolurilor statale în instituție 

 Onorarea simbolurilor statatale la activitățile oficiale publice 

 Desfășurarea orelor de patriotism în toate clasele 

 Diplome de participare la concursuri cu tematici culturale 

 Evenimente: Prima sărbătoare a clopotului, Concurs de desen suntem cu toții diferiți, 
dar suntem cu toții egali, participarea la Competiția Internațională de limbă bulgară, 

concurs de desen siguranța la foc prin ochii unui copil, sărbătorile de Anul Nou și de 

Crăciun, sărbătorile sportive începe distracția, Concursul de primăvară. Mamă. 

Martisor, Ziua autogestionării dedicată zilei școlare, Concurs Chime de Paște,  

Constatări În instituție se promovează respectul valorilor naționale și al minorităților etnice prin 

diverse acțiuni: ore opționale, concursuri, cercuri, în scopul facilității comunicării și 

colaborării între elevi de diverse culturi. 

Nu este permisă contracararea situațiilor de conflict din cauza diferenței de naționalitate 

și religie 

Pondere și 

punctaj acordat  

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

Total standard 6 
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Dimensiune II 

[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

- Participarea activă a părinților de diverse culturi în 

luarea de decizii 

-Infrastructură informațională dezvoltată; 

- Activitatea eficientă a cercului Liderul școlar 

- Acces online la informație relevantă; 

- Camerele video 

- Sondaje pentru părinți 

- Pe baza situației pandemice, 

unele dintre evenimente au avut 

loc online 

 

 

      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 l 

      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  Planul anual al instituției cuprinde Planul de activitate al Centrului de resurse pentru 
educație incluzivă, a cadrului didactic de sprijin și al CMI. 

 Existența Centrului de resurse pentru educație incluzivă și a cadrului didactic de 
sprijin în instituție. 

 Desfășurarea procesului de înmatriculare și incluziune școlară conform raportului și 
recomandărilor SAP Cahul. 

 Coloborare cu administrație publică locală și cu lucrătorul social, cu specialiștii 

centrelor de plasament temporal 
 Formarea profesională continuă a CDS prin seminare, mese rotunde, ședințe 

desfășurate de SAP Cahul, CRAP, MEC 

Constatări Colaborarea  membrilor cmi cu cadrele  didactice din instituție, cu specialiștii  centrelor de 

plasament temporar din apropriere, în cadrul centrului de resurse pentru educație incluzivă 

doi profesori își desfășoară activitățile care lucrează individual și în grupa cu toți  

beneficiarilor CREI. 

Pondere și 

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

 

     Indicator 3.1.2. Funcţionalitatea structurilor, a mecanismelor şi procedurilor de sprijin pentru procesul de  

     înmatriculare şi incluziune şcolară a tuturor copiilor, inclusiv de evidență şi sprijin pentru copiii cu CES 

Dovezi  Înscrierea tuturor studenților, inclusiv înscrierea în instituțiile de învățământ. 

 Acces la suplimente pe computer folosind un PC, 

 Prezenţa şi activitatea în instituţia CREI, CMI, profesor auxiliar 

 Etape de identificare a beneficiarilor CREI: sesizarea CMI de către profesor, cu 

depunerea argumentelor pentru întocmirea dosarului; evaluarea inițială a 

copilului în cadrul MIC și identificarea cerințelor/nevoilor speciale, dacă este 

necesar, și recomandarea programelor de sprijin; trimiterea cazului către SAP, 

care realizează o evaluare cuprinzătoare a dezvoltării copilului, stabilește sau nu 

CES și recomandă programe de sprijin adecvate pentru implementarea în școală, 

inclusiv CREI; Urmărirea CREI, dezvoltarea IEP, evaluarea continuă și 

monitorizarea progresului. 

 Aproba alte servicii suplimentare pentru copiii aflati in nevoie 

Constatări Colaborare cu instituția de învățămînt preșcolară grădinița Nr. 1 din comuna în 

scopul identificării copii cu cerințe educaționale special 

În anul de studii 2021-2022 în gim. ,,V. Corolenco” de serviciile CREI au 
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beneficiat 14 copii cu cerințe educaționale speciale: 4 copii cu grad de dezabilitate, 8 
copii cu dificultăți de învățare  

Membrii CMI din instituție monitorizează în permanenţă copiii  pentru a putea 

după caz să fie referiţi către SAP 

Pondere și punctaj 

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

 

      Domeniu: Capacitate instituţională: 

       Indicator 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din instituție, inclusiv a celor cu CES, elaborarea actelor      

        privind evoluţiile demografice şi perspectivele de şcolaritate, evidenţa înmatriculării elevilor. 

Dovezi  Crearea unei baze de date și cooperarea cu instituția preșcolară a comunei. 

 Disponibilitatea unei baze de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu 

cerinţe educaţionale speciale. 

 Disponibilitatea unui registru al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în 

CREI. 

 SIME conține date despre elevii aflați în risc. 

 CREI din Instituție face pe parcursul anului  baza de date actualizata  a copiiilor 

cu CES, înregistrează înscrierea și ieșirea tuturor copiilor și ține cont de 

informațiile primite de la SAP, profesor, deregintele de clasă și părinți 

Constatări   Se respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal și se analizează 

perspectivele de școlarizare.  

Pondere și punctaj 

acordat 
Pondere:2 

 

 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj acordat: 2 

 

    Indicator 3.1.4. Monitorizarea datelor privind progresul şi dezvoltarea fiecărui elev şi asigurarea      

    activităţii Cormisiei Multidisciplinare Intraşcolare (CMI) şi a serviciului de sprijin, în funcţie de    

    necesităţile copiilor. 

Dovezi  Desfășurarea ședințelor Comisiei multidisciplinare intrașcolare cu privire la 

monitorizarea progresului și dezvoltarea fiecărui elev  

 Activitatea serviciilor de sprijin оn funcție de necesitățile copiilor  

 Ședințe a Comisiei multidisciplinare intrașcolare privind monitorizarea 

activității serviciilor de sprijin  

 Monitorizarea datelor celor 12 elevi cu Cerințe educaționale speciale privind 

nivelul de dezvoltare  

 PEI elaborate pentru fiecare elev cu CES din instituție care necesită conform 

Raportului SAP individualizarea procesului educațional  

 Rapoarte semestriale şi anuale prezentate în cadrul şedinţelor Consiliului 

Profesoral cu privire la progresul şcolar al copiilor cu CES  

 Colaborare cu Serviciul de asistență psihopedagogic 

Constatări La sfârșitul semestrului I și al anului școlar, datele de performanță ale copiilor 

sunt discutate într-o ședință de membrii comisiei CMI, care urmărește dezvoltarea 

fiecărui copil. 

Implicarea tuturor participanților în procesul educațional și funcționarea eficientă 

în procesul de sprijinire a copiilor cu nevoi educaționale speciale duce la 

bunăstarea tuturor elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat 
Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1 
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 Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 

        Indicator 3.1.5. Desfăşurarea procesului educaţional în concordanţă cu Particularităţile şi nevoile specifice   

        ale fiecărui elev şi asigurarea unui Plan educaţional individualizat (PEI), curriculum adaptat/modificat,   

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

Dovezi  Acte normative privind implementarea EI.  

 Informarea comunității prin ședințele de părinți despre particularitățile educașiei 

inclusive. 

  Ordinele emise de directorul instituţiei cu privire la constituirea echipei de 

elaborare a PEI, Program de activitate a CMI, Curriculum adaptat pentru copiii 

cu CES. 

 Se desfășoară procesul educațional în corespundere cu particularitățile și nevoile 

specifice ale fiecărui copil în funcție de recomandările SAP, prin elaborarea 

seturilor  de materiale educaționale pentru  elevii cu CES, în dependență de 

gradul de dizabilitate,  diversitatea celor educați, a curriculumului adaptat, a 

PEI. 

 Serviciile care vizează terapiile specifice sunt incluse în PEI la recomandarea 

SAP. 

 Adaptările și/sau modificările curriculare se consemnează în PEI-ul copilului, se 

examinează și se coordonează de Comisia multidisciplinară intrașcolară CMI și, 

ca parte componentă a PEI, se aprobă în ședința Consiliului profesoral al 

instituției de învățământ. 

 Efectuarea de către cadrele didactice a curriculumului pe discipline (9 elevi au 

curriculum  modificat și 3 cu curriculum adaptat). 

 Asistarea/оnsoțirea de către CDS la ore, de 2 ori pe săptămвnă, la obiectele de 

bază. 

 Suport acordat în Centru de resurse pentru educație incluzivă la pregătirea 

temelor pentru acasă și terapii specifice dezvoltării. 

 Crearea setului didactic conform necesităților copilului. 

 Plan de activitate CDS și CMI . 

 Ordinele emise de directorul instituţiei cu privire la constituirea echipei de 

elaborare a PEI. 

Constatări Instituția noastră desfășoară procesul educațional în concordanţă cu Particularităţile şi 
nevoile specifice ale fiecărui elev/ copil şi asigură PEI conform cerințelor și nivelului de 

dezvoltare a copilului; elaborează seturi de materiale didactice necesare în colaborare: elev – 

profesor – cadru didactic de sprijin – părinte.  

În urma studierei Rapoartelor emise de SAP şi a desfăşurării şedinţelor CMI din 

instituţie se emit ordine cu privire la constituirea  echipei de elaborare a PEI, iar educatorii 

elaborează Curriculum adaptat după necessitate. 

Pondere și punctaj 

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

Total standard   8 

       Standard 3.2. Politicile şi practicile din instituţia de invăţământ sunt incluzive, nediscriminatorii şi respectă   

       diferenţele individuale 

       Domeniu: Management: 

       Indicator 3.2.1. Existenţa, în documentele de planificare, a mecanismelor de identificare şi combatere   

       a oricăror forme de discriminare şi de respectare a diferenţelor individuale. 

Dovezi  Regulamentul intern al instituției aprobat la Consiliul Profesoral PV Nr/ 01 din 

26.08.2021, respectă principiul nediscriminării și a înlăturării oricărei forme de 

încălcare a demnității, promovează tratamentul echitabil, egalitatea de șanse, 

toleranța și respectul reciproc. 

 Plan de dezvoltare a instituției. 
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 Plan anual de activitate a instituției unde sunt planificate activități în domeniul 

educației inclusive 

 Politica de Protecție a Copilului.  

 Registrul de evidență a sesizărilor.  

 Rapoarte semestriale privind cazurile ANET. 

 Plan de activitate a Comisiei Multidisciplinare Intrașcolară. 

 Panou informativ „Non Violența!”. 

 Atelier de lucru cu CD: Strategii de lucru cu copiii  pentru prevenirea discriminării în 

mediul școlar” 

Constatări Participarea fructuoasă a tuturor elevilor inclusiv cu Cerințe educaționale 

speciale la ore, activități extrașcolare, cercuri, secții sportive.  În documentele de 

planificare există mecanisme de identificare și combatere a oricăror forme de 

discriminare și de respectare a diferențelor individuale.  

Pondere și punctaj 

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

 

        Indicator 3.2.2. Promovarea diversităţii, inclusiv a interculturalităţii, în planurile strategice şi operaţionale ale   

        instituţiei, prin programe, activităţi care au ca ţintă educaţia incluzivă şi nevoile copiilor cu CES 

 

Dovezi  Promovarea diversității în planul strategic al instituției incluzive și activității 

copiilor cu Cerințe educaționale special.  

 Desfășurarea săptămвnii Educației Incluzive (decembrie 2021)  
Implicarea elevilor, inclusiv a celor cu CES în activitățile extrașcolare/ extracurriculare: 
Septembrie: ,,30 ani de Indepindența RM ”, Octombrie: ,,Ziua învățătorului ”, ,, Expoziție - 
Darurile Toamnei”,  Noiembrie: ,,Toamna de aur ”, Decembrie: ,,Tradiţii şi obiceiuri de Anul 
Nou”, Martie: ,,Expoziție de mărțișoare”, Aprilie ,,Concurs de desen- Ziua Pământului”, ,,Ziua 
sănătății” ,,Expoziție pascală” Mai: ,, excursii locale și regionale la locuri de interes 

Constatări Participarea copiilor cu Cerințe educaționale speciale la diferite concursuri și activități 

duc la o integrare a lor mai ușoară în comunitate. 

Pondere și punctaj 

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

 

         Domeniu: Capacitate instituţională: 

        Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferenţelor individuale prin aplicarea procedurilor de prevenire,  

        identificare, semnalare, evaluare şi so1uţionare a situaţiiIor de discriminare şi informarea personalului, a  

        elevilor şi reprezentanţilor 1or legali cu privire la ulilizarea acestor proceduri. 

Dovezi  Politica de protecție a copilului. 

 Colaborare eficientă cu SAP.  

 Fișele de post ale tuturor angajaților unde este specificată procedurile de 

prevenire, identificare a cazurilor ANET.  

 Desfășurarea Campaniei naționale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de 

finite umane”. 

Constatări Personalul instituției, elevii/ copiii şi reprezentanţilor 1or legali sunt informați cu 

Procedura instituțională ANET și în caz de discriminare apelează după ajutor conform 

procedurii.  

Pondere și punctaj 

acordat 

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

     

           Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 

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

      pentru copiii cu CES, şi evaluarea echitabila a progresului tuturor elevilor, în scopul respectării  

      individualităţii şi tratării valorice a lor 

Dovezi  În dependență de necesitate toți elevii cu Cerințe educaționale speciale 

bineficiază de curriculum diferențiat/adaptat cerințelor copilului discipline (9 
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elevi au curriculă modificată la limba rusă; 9 la matematică; 3 elevi au curriculă 

adaptată la limba rusă; 3 la matematică). 

 Fișa de monitorizare pentru fiecare copil cu CES.  

 Teste personalizate, elaborate de către CD din instituție pentru evaluarea finală a 

ciclului gimnazial, teste naționale clasa 4, teste personalizate conform planului 

coloborat CM/CA. 

Constatări  Individualizarea procesului educațional se stabilește prin modificări curriculare, 

care permite modificarea finalităților educaționale și/sau a conținuturilor din 

Curriculumul general şi adaptarea tehnologiilor de predare-învăţare-evaluare, în funcție 

de potențialul elevului, deci, acest elev cu CES realizează un Curriculum modificat CM. 

Elaborarea curriculumului modificat ține de competența învățătorului/profesorului la 

disciplina respectivă, în colaborare cu alți specialiști care asistă copilul. În procesul de 

elaborare a curriculumului modificat se ține cont de: punctele forte, necesitățile, 

potențialul și nivelul de dezvoltare a elevului.  

Adaptările și/sau modificările curriculare se consemnează în PEI-ul copilului, se 
examinează și se coordonează de CMI și, ca parte componentă a PEI, se aprobă în 

ședința Consiliului profesoral al instituției de învățământ. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 

2 

Punctaj acordat: 2 



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

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

 

Dovezi   Activitățile desfășurate de deregintele clasei referitor la formarea și 

dezvoltarea calităților empatice  

 Masa rotundă  ”Educație pentru echitate de gen și șanse egale”   

 Voluntariat realizat de elevi in susținerea activităților CREI  

Constatări  Instituția noastră se observă o interrelaționare armonioasă și prietenoasă pentru 

copii. 

Pondere și 

punctaj acordat  

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

Total standard 7 

 

Standard 3.3. Toţi copiii beneficiază de un mediu accesibil şi favorabil 

Domeniu: Management: 

 

Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituţionale disponibile pentru asigurarea unui 
mediu accesibil şi sigur pentru fiecare elev, inclusiv cu CES, şi identificarea, procurarea şi 

utilizarea resurselor noi. 

Dovezi  Instituția dispune de resurse care să asigure un mediu incluziv: cabinet dotat 

conform cerințelor, material didactic necesar, 2 cadrii didactice de sprijin, 

asistent medical, comisie multidisciplinară intrașcolară, cadre didactice bine 

formate.  

 Lucru constant în comun a CDS cu CD pe tema: Modalități eficiente de integrare 

a copiilor cu CES în echipă. 

 Monitorizarea zilnică a copiilor cu CES în vederea încadrării lor în procesul 

educativ. 

Constatări Instituțiea dispune pentru asigurarea unui mediu accesibil şi sigur pentru fiecare 

elev/ copil, inclusiv cu CES.  

Activitatea eficientă a CREI. Condiții adecvate pentru desfășurarea procesului instructiv-

educativ.  

Pondere și 

punctaj acordat 

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

 

Indicator 3.3.2. Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi a accesului, conform legii, 
la datele de interes public 

Dovezi  Regulamentul intern al instituţiei conţine prevederi privind protecţia datelor 

cu caracter personal 

 Reglementări privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul 

contabil. 

 Mapa SIME (ordin, regulament, angajament/declarație) Ordin Nr 15 din 

16.09.2021, responsabil Lukarevschi N.S. 

 Fişa postului a cadrului didactic. 

 Dosarele personale ale copiilor și ale angajaților instituției sunt păstrate în 

siguranță și doar un număr limitat de angajați au acces la acestea. 

Constatări  Instituția asigură protecția datelor cu caracter personal și accesul, în 

condițiile legii, la datele de interes public. La cerere, doar date privind numărul de 

copii, dizabilitate, nivelul de studii, fără nume/prenume și privind editarea, 

finalizarea și modificarea datelor din SIME, SAPD, SIPAS au acces numai 

persoanele împuternicite și cele numite prin ordin al directorului. 

La editarea, completarea şi modificarea datelor din SIME, SAPD, SIPAS  
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au acces doar persoane autorizate şi desemnate prin ordinul directorului. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Capacitate instituţională: 

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

spaţiilor dotate, conform specificului educaţiei, a spaţii1or destinate serviciilor de sprijin 

Dovezi  Centrul de resurse pentru educația incluzivă este amplasat la etajul I, care este dotat 

în conformitate cu cerințele și necesitățile copiilor: zone de odihnă, joacă, instruire, 

acces la materiale didactice, loc de lucru pentru doi  cadrii didacice  de sprijin.  

 Instituţia dispune de teren de joacă,  sală de festivităţi, bibliotecă,  în  Cabinet 

Metodic, Sali de grupe dotate cu televizoare, laptopuri, planse didactice, literatură.   

 Bloc alimentar renovat și asigurat cu mobilier specific, lavoare și ustensile 

 Bloc sanitar, primul etaj (fete / băieți / echipat special pentru persoane cu dizabilități 

/ profesori) 

 Teren sportiv şi 1 săli de sport, sală de festivităţi, bibliotecă/sala de lectură, cabinet 

de informatică dotat cu calculatoare, laboratoare de fizică, chimie, biologie, Cabinet 

Metodic, Sali de clasă dotate cu mobilier școlar, cu proiectoare, calculatoare, ecrane, 

planșe didactice, literatură  

Constatări Resursele materiale, financiare şi umane din instituţie permit desfăşurarea unui 

învăţământ de calitate și asigură un mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor/ 

copiilor. În pofida faptului că în instituție nu sunt copii cu dizabilități locomotorii este 

planificată în perspectivă instalarea rampei pentru scaunele cu rotile, bare de sprijin, blocuri 

sanitare adaptate.  

Centrul de resurse este condus de doi cadrii didactice de sprijin.  

accesul la instituția de învățământ este îmbunătățit 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 
Indicator 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de invăţământ şi a auxiliarelor curriculare, 

utilizând tehnologii informaţionale şi de comunicare adaptate necesităţilor tuturor elevilor. 

 

Dovezi  Dotarea instituţiei cu mijloacele existente permite utilizarea lor în cadrul 

activităților.   

 Utilizarea tehnologia IT  în cadrul orelor/ activităților extrașcolare și 

extracurriculare. 

 Toate sălile de clasă sunt conectate la internet.  

Constatări Oferirea de educație interactivă și de calitate îi ajută pe copii să finalizeze cu 

succes materialul educațional planificat. Cadrele didactice folosesc metode moderne 

de predare, tehnologii informaționale și de comunicare adaptate nevoilor și 

abilităților copiilor cu nevoi educaționale speciale, dezvoltă lecții de învățare și 

proiecte de evaluare 

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

Total standart 7 
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Dimensiunea 

3 

Puncte forte Puncte slabe 

  În planul strategic al instituției 

este inclus planul cadrului 

didactic de sprijin și centru de 

resurse pentru educația 

incluzivă. 

 Instituția de învățământ 

cuprinde toți copiii, indiferent 

de naționalitate, sex, origine și 

statut social, apartenență 

religioasă, stare de sănătate și 

creează condiții optime pentru 

realizarea și dezvoltarea 

potențialului lor în procesul 

educațional. 

 Legături permanente cu 

Instituțiile de educație 

timpurie, care furnizează date 

despre numărul de copii ce vin 

în instituție  

 Este creată Comisiei 

multidisciplinară intrașcolară 

în scopul sprijinirii incluziunii 

educaționale a copiilor. 

 Contabilitatea elevelor care au 

nevoie de sprijin educațional. 

 Înregistrarea și monitorizarea 

progreselor copiilor cu cerințe 

educaționale speciale și 

revizuirea la necesitate a 

Planului educațional 

individual. 
 Fiecărui copil cu cerinţe 

educaţionale speciale i se asigură 

un curriculum dezvoltat, un 

curriculum modificat pentru 

discipline sau un curriculum 

adaptat (dacă este necesar) şi un 

plan individual de intervenţie. 
  La elaborarea unui plan 

individual de lucru, se iau în 

considerare caracteristicile și 

capacitățile individuale ale 

fiecărui copil.  

 Utilizarea diferitelor tehnici 

pentru procesul de învățare. 

 Mediu accesibil și de sprijin 

pentru fiecare copil.  

 Elevii cu cerințe educaționale 

speciale pot participa la diferite 

concursuri în rând cu toți 

elevii. 

 Oamenii din jur nu sunt 

întotdeauna pregătiți să 

accepte oameni cu nevoi 

speciale. 

 Societatea își schimbă 

atitudinea de la neacceptare la 

acceptare foarte încet. 

 Procesul educațional necesită 

mai mult efort și muncă din 

partea profesorilor, dar nu 

toată lumea este pregătită 

pentru asta. 

 Prezența slabă a unor copii și 

atitudinea părinților față de 

copii. 
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 Creșterea nivelului de 

conștientizare a personalului 

didactic. 

 Instituția respectă cerința 

datelor cu caracter personal. 

Locație favorabilă a biroului Centrului 

de Resurse pentru Educație Incluzivă. 

 

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  Programul de dezvoltare a instituțiilor de învățământ pentru anul 

universitar 2018 – 2023 

 dezvoltarea, consolidarea și îmbunătățirea potențialului cadrelor didactice 
ale instituției de învățământ 

 modernizarea infostructurii și a bazei materiale și tehnice 

Planul de lucru al instituției de învățământ. Lucrul cu personalul didactic 

planul pe termen lung de educație continuă a cadrelor didactice  

planul pe termen lung de atechstation a cadrelor didactice  

instrucțiuni pentru menținerea unui jurnal de clasă  

instrucțiuni pentru gestionarea temelor de acasă în învățământul primar și 

secundar 

 reglementări privind evaluarea și evaluarea rezultatelor învățării, 

traducerea și finalizarea învățământului general 

 Plan strategic de atestare  

 Plan de formare continuă  

 Planul Consiliului de administrație  

 Planul Consiliului Profesoral  

 Planul Comisiilor metodice  

 Planul anual de monitorizare și control a calității   

 Rapoarte de activitate pe diferite domenii de activitate a instituției Note 

informative despre rezultatele controalelor anuale din instituție  

 

Constatări Administrația instituției de învățământ organizează studiul documentelor de 

reglementare, precum și monitorizarea implementării și implementării 

documentelor care reglementează procesul educațional 

În fiecare an, instituția realizează o sută la sută din personalul didactic 

21 de profesori desfășoară procesul educațional la instituția de învățământ. 

Profesorii de subiect au participat la organizarea de evenimente 

metodologice, care contribuie la îmbunătățirea competenței profesionale. 

Pentru confortul profesorilor, echipamentul tehnic este instalat în fiecare 

birou, Suport Internet a fost stabilit in fiecare  

În gimnaziul se proiectează și se monitorizează sistematic eficiența 

educațională orientate spre creșterea calității și spre îmbunătățirea resurselor 

umane și materiale  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj acordat: 2 
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Indicator 4.1.2. Realizarea efectivă a programelor și activităților preconizate în planurile strategice 

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

Dovezi  Planul de dezvoltare al gimnaziului pentru perioada 2018-2023, aprobat de 

AC, din data de 17.09.2018 

Planul anual de lucru educațional și educațional pentru anul universitar 2021-

2022, aprobat la sădința (protocol nr. 02 din 24.09.2021, p.5). 

Regulament privind funcționarea unei instituții de învățământ general, 

revizuit la stație (protocol nr. 01 din 26.08.2021p. 4). 

Planul CIȘ „Organizarea muncii individuale cu elevii din clasele 7-9 pentru 

pregătire la olimpiade ". 

Planul de lucru al MC „Lucrul cu copiii supradotați la lecțiile subiectelor” 

Participarea studenților la gimnaziu la NPK - premii 

Controlul asupra implementării evaluării bazate pe criterii prin descriptori la 

subiecții ciclului estetic. 

Monitorizarea educației și analiza rezultatelor pentru semestrul 1-2 al anului 

universitar 2021-2022 

Rezultatele examenelor de stat pentru cursul învățământului gimnazial. 

Analiza comparativă a rezultatelor examenelor pentru cursul educației 

gimnaziale. 

Rezultatele examenelor pentru 2021-2022 

Constatări Programele și activitățile prevăzute în planurile strategice și operaționale 

sunt implementate eficient. Pregătirea studenților pentru Jocurile Olimpice 

se desfășoară individual. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor: 1,75 Punctaj acordat: - 1,75 

 

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  Plan de dezvoltare 2018-2023, aprobat la CA. 

Regulamentul privind funcționarea unei instituții de învățământ general a fost 

luat în considerare la CP (protocolul nr. 01 din 26.08.2021). 

Reglementări interne aprobate prin ordinul  

Planul anual de lucru educațional și educațional pentru anul universitar 2020-

2021, aprobat în CA. 

Consiliul administrativ - plan de lucru, carte de procese verbale, portofoliu. 

Consiliile de etică - plan de lucru, carte de minute, portofoliu. 

Comisioane metodologice - plan de lucru, carte de procese verbale, portofoliu 

pentru anul universitar 2021-2022. 

Comisia de atestare - plan de lucru, carte de procese verbale, registru de 

cereri, portofoliu. 

Stand de informare al gimnaziului. 

Constatări Componența comisiilor include reprezentanți ai administrației publice locale, 

părinți și elevi 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 

 

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 
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Dovezi  Plan de dezvoltare 2018-2023, aprobat la СА 

Planul anual de lucru educațional și educațional pentru anul universitar 2021-2022 

Regulamentul privind funcționarea unei instituții de învățământ general. 

Proces-verbal al СА „La examinarea proiectului de buget”, „La aprobarea bugetului 

gimnaziului”. 

Proces-verbal СА Raport privind utilizarea bugetului gimnaziului. 

Contracte, facturi pentru bunurile cumpărate. 

Acte de reconciliere, anulare și inventariere. 

Contracte de servicii. 

Constatări Utilizarea rațională a bugetului, implementarea programului Generare 

sănătoasă, hrana pentru studenți se desfășoară la o calitate înaltă, în 

conformitate cu standardele sanitare și igienice și conform programului 

aprobat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1,75 Punctaj acordat: - 

1,75 

 

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  Plan de dezvoltare 2018-2023, aprobat la uzină. 

Planul anual de lucru educațional și educațional pentru anul de studii 2021-

2022. 

Regulamentul privind funcționarea unei instituții de învățământ general. 

Curriculum individual pentru elevii cu CES pentru anul de studii 2021-2022, 

Curriculum modificat pentru elevii cu CES. 

Literatură metodică, ficțiune, educațională - bibliotecă, CREI. 

Portofoliu de personal didactic.  

Dotarea tuturor celor 16 săli de clasă TIC (computer, proiector / tablă 

interactivă - 2 buc.). 

Conexiune la internet - săli de studiu, bibliotecă, CREI. 

Planificarea lecției folosind TIC. 

Organizarea învățământului la distanță - online. 

Constatări Gimnaziul funcționează conform planului de dezvoltare a școlii, profesorii 

lucrează cu educație aprobată și PEI. Lecțiile sunt predate folosind TIC. 

Biblioteca este dotată cu toate echipamentele necesare, fond de carte, există 

o sală de lectură. Birourile sunt echipate tehnic. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 

 

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  Regulile interne ale gimnaziului. 

Cartea ordinelor interne. 

Date statistice nr. 83-ed. 

Programul SIME. 

Dosarele personale ale angajaților. 

Contracte individuale de muncă pentru angajați. 

Ordin № 07 in 03.09.2021  „Despre încărcătura didactică a personalului 

didactic” 

Lista de tarifare 2021-2022 

Constatări Instituția de învățământ este 100% asigurată cu personal didactic și auxiliar. 

Toate disciplinele din curriculum sunt citite de specialiști. Gimnaziul are 20 



27 
 

de profesori. Dintre aceștia: Categoria didactică este: prima categorie -1, a 

doua categorie - 9, fără categorie - 9 profesori. 

Cursuri de actualizare -100%. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi  Programă. 

Curriculum individual. 

Curriculum modernizat pe discipline. 

Curriculum modificat pentru studenții cu CES. 

Acorduri parentale pentru o examinare cuprinzătoare a elevilor. 

Registru 

Planul de lucru al CMI. 

Limba maternă: limba și literatura bulgară. 

Istoria, cultura și tradițiile poporului bulgar; Istoria, cultura și tradițiile 

poporului bulgar. 

Constatări În gimnaziu se dezvoltă educație incluzivă, au fost elaborate programe 

individuale, programe modificate pentru elevii cu CES. Limba maternă este 

studiată conform curriculumului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 

Total standard 12,25 

 

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  Pregătirea materialului și a bazei tehnice pentru începutul anului de stidii. 

Planul de lucru al gimnaziului este transparența în ceea ce privește formele 

și direcțiile de control și monitorizare a procesului educațional. 

Distribuirea sarcinii de către Comisie și tarifare. 

Livrarea rapoartelor statistice la începutul anului. 

Calendar și planificare tematică pentru anul universitar 2021-2022 

Rezultatele verificării portofoliului de personal didactic. 

Rezultatele verificării Portofoliului comisiei metodologice. 

Rezultatele verificării finalizării jurnalelor de clasă. 

Monitorizarea organizării învățării la distanță. 

Rapoarte ale cadrelor didactice cu privire la implementarea curriculumului. 

Constatări Toți profesorii gimnaziului au participat la seminarii de instruire privind 

implementarea Curriculum 2021 la nivel regional. În timpul pandemiei, 100% 

dintre profesori au oferit învățământ la distanță. Pe baza rezultatelor rapoartelor 

profesorilor de subiect, modulele disciplinelor academice au fost finalizate. 

     Administrația instituției de învățământ monitorizează în mod constant 

implementarea curriculumului, a curriculumului modificat, a programelor 

individuale ale elevilor cu CES prin vizite de clasă, lecții deschise ale cadrelor 

didactice certificate, verificări tematice, rapoarte semestriale ale personalului 

didactic, rapoarte și note informative furnizate AC și PS. 

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



28 
 

acordat  1 

 

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

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

instituționale și naționale 

Dovezi  Un plan pe termen lung pentru cursul de formare a personalului didactic și a 

managerilor pentru perioada 2018-2023 

Plan de lucru pentru certificare pentru anul de stidii 2021-2022. 

Planul de lucru PS pentru anul de stidii 2021-2022 

Organizarea de seminarii teoretice, ateliere pedagogice pentru anul 

universitar 2020-2021. 

Planul de lucru al comisiilor metodologice pentru anul de stidii 2021-2022. 

Comenzi „Cu privire la direcția către cursuri” pentru anul  de stidii 2021 - 

2022 

Portofoliu de personal didactic. 

Portofoliul MK. 

Constatări Instituția de învățământ organizează seminarii teoretice, ateliere pedagogice cu 

lecții deschise, mese rotunde pentru schimbul de experiență. Personalul didactic 

urmează în mod regulat cursuri de pregătire avansată, în conformitate cu planul pe 

termen lung. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

Dovezi  Lista tarifelor, personal, liste de verificare. 

Constatări Toate disciplinele academice sunt predate în sala de gimnastică conform 

curriculum-ului. 

În anul universitar 2021-2022 au angajat 2 lucrători cu fracțiune de normă. 

Toți cei 19 de profesori au urmat cursuri de formare avansată și sunt 

specialiști în disciplinele predate. 

Clasele sunt dotate cu TIC și sunt conectate la Internet. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  Plan de supraveghere intrascolar. 

Respectarea instrucțiunilor de dozare a temelor. 

Ajutor cu privire la rezultatele verificării stării predării matematicii în 
clasele 5-6. 

Referințe bazate pe rezultatele verificării stării predării: biologie, cunoaștere 

a lumii, 

Limba și literatura bulgară, ICT BN, clase primare. 

Ajutor pentru verificarea programării în clasele 1-4, 5-9. 

Calitatea predării disciplinelor de arte plastice, educație tehnologică, 

educație fizică. 

Raport al șefilor departamentelor metodologice cu privire la progresul 

implementării curriculumului modernizat și standardelor de predare 
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eficientă. 

Constatări Documentele normative sunt monitorizate constant. În procesul educațional 

se aplică instruirea strategică interactivă. Realizat sistematic 

calitatea și starea predării disciplinelor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 

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  
Portofoliu de personal didactic. 

Portofoliul MK. 

Proiecte de lecții didactice în cadrul săptămânilor subiectului 

Raport privind activitățile instituției de învățământ. 

Analiza lecțiilor. 

Constatări Planificarea didactică se realizează în conformitate cu planurile de 

învățământ și metodologice 

 recomandări pe subiecte, discutate la MC, verificate de director adjunct și 

aprobate dedirector. Educatorii își bazează planificarea pe standarde de 

performanță 

 învăţare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 

 

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

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

Dovezi  Planificarea didactică zilnică. Analize ale lecțiilor participate. 

Raport de activitate al managerului. 

Cărți de protocoale PS și MK. 

Reviste școlare, instrucțiuni privind evaluarea rezultatelor învățării. 

Rapoarte ale personalului didactic din disciplinele „Analiza rezultatelor 

Performanta academica ". 

Rapoarte analitice privind ariile curriculare pentru anul. 

Planificare tematică calendaristică după disciplină 

Proiecte de lecție didactică 

Ajutor cu privire la rezultatele verificării planurilor tematice Calendar, 

Lecții participate 

Raport privind activitățile MK 

Reviste cool 1-9 clase 

Programul testelor semestriale 

Monitorizarea progresului elevilor în clasele 1-9 timp de 1-2 semestre 

Constatări  Profesorii trimit rapoarte de disciplină academică la sfârșitul fiecăruia 

 semestrial și la sfârșitul anului universitar, cadrele didactice prezintă 

rapoarte de curs. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,5 

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  Programul de prevenire a eșecurilor. 

Participare la competiții regionale, republicane, la proiecte de cercetare, la 
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„cangur” internațional. 

Plan de dezvoltare a gimnaziului pentru perioada 2018-2023, aprobat la AC 

2018 

Plan de lucru pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la PS 

Constatări În instituție se organizează pe parcursul întregului an diverse activități 

extracurriculare în concordanță cu misiunea școlii și obiectivele curriculare 

în care  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 

 

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  Lucrul cu copiii supradotați (plan de lucru MK) 

Implementarea programului „Lucrul cu copii slabi” 

Munca individuală cu elevii  CES; 

Participarea elevilor la olimpiadele intrascolare și de district 

Constatări Elevii  primesc asistență personalizată în conformitate cu standardele și 

criteriile de evaluare aprobate. Elevii cu CES sunt instruiți într-un 

curriculum modernizat și PEI. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 12,75 

 

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: artă, metodică, educațională, periodice) 

Laboratoare de Fizică și Biologie 

Ateliere pentru băieți. 

sala 

Sala de asamblare. 

Actele inventarului laboratorului, echipamentelor sportive. 

Constatări Toți elevii beneficiază de truse educaționale. Resursele educaționale ale 

gimnaziului îndeplinesc toate cerințele legale și de reglementare. Toți elevii  

din gimnaziu au acces la resurse educaționale. Există o bibliotecă școlară în 

sala de gimnastică, tuturor elevilor li se oferă seturi de manuale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -2 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  - Programul SIME, SIPAS, SAPD 

- Carte de eliberare a certificatelor pentru cursul de învățământ 

gimnazial. 

- Afaceri personale ale elevilor din clasele 1-9 

- Jurnale de clasă (pagina Rezumatul și prezența) 
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- Monitorizarea performanței elevilor pentru anul de studii 2021-

2022. 

Plan de lucru cu copii supradotați și cu performanțe reduse. 

Constatări Baza de date a progresului școlii de gimnaziu este actualizată constant. 

Se realizează monitorizarea nivelului de realizare a elevilor și eleviloe cu 

CES, care studiază într-un curriculum modificat. 

    Rezultatele participării la olimpiade, competiții creative, conferințe 

științifice și practice 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi  Programul pentru copii supradotați. 

Programul de prevenire a eșecurilor. 

Pregătirea elevilor pentru olimpiade, pentru competiții creative, pentru 

conferințe științifice și practice, videoclipuri, prezentări. 

Vizitarea cluburilor și a secțiunilor sportive. 

Elevii  cu CES au un PEI. 

Constatări Instituția de învățământ creează condiții favorabile și o atmosferă psihologică, 

conduce o politică obiectivă, deschisă, corectă, creează situații de succes pentru 

fiecare elev, în funcție de abilitățile și nevoile sale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Dovezi  Concursul internațional „Kangourou” -2021 

Concurs internațional de eseuri 

Concurs internațional - Festivalul Paștelui Serbia, online -2021 

„Proiect de mediu” 

Concurs „Dezvoltarea ședinței la domiciliu”. 

Participarea la jocul intelectual „Ce? Unde? Cand" 

Constatări Elevii  gimnaziului participă activ la concursuri creative, proiecte 

 caracter educativ și educațional 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 7 

 

Dimensiune IV 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

În sala de gimnastică, documentele normative sunt 

studiate în mod sistematic, iar implementarea și 

implementarea acestor documente este monitorizată. În 

sfaturi și comisiile școlare inclus reprezentanți ai 

publicului local conducere, părinți și elevi. 

           Într-o instituție de învățământ, implementare 

      Standardele de stat sunt realizate de specialiști, 100% 

din subiectele academice sunt citite de o echipă de 

profesori calificați și profesioniști, care se află într-un 

Muncă insuficientă 

echipă pedagogică cu 

copii de grup 

rezervare disponibilă 

una - două „7”, „8”, ce 

afectează performanța 

academică și 

calitatea gimnaziului. 



32 
 

mod de dezvoltare constantă. 

 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile 

echității de gen 

Domeniu: Management 

Indicator 5.1.1. Asigurarea echității de gen prin politicile și programele de promovare a echității de 

gen, prin informarea în timp util și pe diverse căi a elevilor/ copiilor și părinților în privința acestor 

politici și programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a activităților de 

prevenire a discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul 

interrelaționării genurilor 

Dovezi  - Planul de acțiuni privind aplicarea Metodologiei și Procedurii de 

organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor din IP Gimnaziul 

”V. Corolenco”  cazurile de ANET pentru a.s. 2020-2021 

- Fișele de post ale angajaților  

- Registrul de evidență a cazurilor de ANET  

-Activități de prevenire și combatere a violenței în școală 

- Securitatea și siguranța on-line, webinar pentru profesori, Process -

verbal  al CMDP  

-  Panou de sensibilizare Victimele vorbesc 

Constatări În instituție se implementează politici de promovare a echității de gen. 

Se aplică servicii de consiliere în vederea interrelaționării genurilor 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

1,75 

Punctaj acordat: - 

2 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi  - Blocurile sanitare adaptate particularității de gen 

- Resurse didactice ce vizează educația de gen 

- PLD la Dezvoltarea personală și Educație civică 

- Cadre didactice și diriginți calificați ce promovează echitatea de gen 

- Informarea și sensibilizarea profesorilor de ed. fizică cu privire la 

diferențele de gen în creșterea aderenței la exercițiile fizice 

Constatări Infrastructura instituției asigură constant condiții pentru activitate cu 

respectarea principiului echității de gen 

În instituție se utilizează surse didactice în conformitate cu principiul 

echității de gen 

- Cadre didactice și diriginți calificați ce promovează echitatea de gen 

- Informarea și sensibilizarea profesorilor de ed. fizică cu privire la 

diferențele de gen în creșterea aderenței la exercițiile fizice 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

2  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Dovezi  - PLD la Dezvoltarea personală 

- PLD la Educația civică 

- PLD la Educația pentru societate 
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- Atelier de discuție cu fetele din cl.V- IX a privind igiena personală în 

parteneriat cu Centrul de Sănătate Moscovei  

- Flash mob „Victimele vorbesc”  

- Dispute în cadrul orelor privind rolul femeii în societate 

- Discuții cu cadrele didactice  

- Activități de consiliere  

- Discuții dintre diriginte și fetele din clasă 

Constatări În instituție sunt prestate srvicii de consiliere și orientare în domeniul 

interrelaționării genurilor. De asemeneea este promovat un comportament 

nediscriminatoriu în raport cu genul 

Nu există probleme de gen în instituție 

Problemele de gen fac parte din problemele legate de cultivarea valorilor 

universal 

Director adjunct pentru Afaceri Educaționale, se lucrează la formarea 

cadrelor didactice de educație de gen 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6 

 

Dimensiune V 

 

Puncte forte Puncte slabe 

- Infrastructura adapătată 

- Cadre didactice ce demonstrează 

comportament nedescriminatoriu în 

raport cu genul 

- Principiul echității de gen analizat la 

disciplinele școlare 

- Elevii sesizează orice caz de inegalitate 

de gen 

- Formarea calitativă 

a cadrelor didactice 

pe această 

dimensiune 

- Lipsa activității de 

formare în Planul 

managerial pe 

această dimensiune 

 

Analiza SWOT a activității IP Gimnaziul ”V. Corolenco”  în anul de studii 2021-2022 

 
Puncte forte Puncte slabe 

- Condiții bune pentru asigurarea securității, sănătății vieții 

copiilor și angajaților 

- Documentația necesară de monitorizare a respectării 

normelor sanitaro-igienice 

- Activități de promovare a unei culturi în sănătate  

- Parteneriate în vederea protecției integrității fizice și psihice 

a elevilor 

- Participarea activă a părinților în diverse structuri în luarea de 

decizii 

-Infrastructură informațională dezvoltată; 

- Instituția dispune de o bază materială bună și asigură accesul 

fiecărui copil la educație de calitate.  

- Valorificarea  potențialului elevilor și cadrelor didactice prin 

diseminarea bunelor practici în comunitate 

- Interes sporit din partea cadrelor didacice și a elevilor pentru 

implicarea în proiecte naționale și internaționale 

- Creșterea motivației cadrelor didactice spre attestarea la un 

grad mai superior 

- Creșterea profesională a cadrelor didactice prin cercetare și 

publicarea articolelor 

- Lipsa unui sistem de 

semnalizare antiincendiar 

- Reieșind din situația pandemică 

unele activități(concursuri, 

olimpiade școlare, activități 

extracurriculare) au fost amânate 

sau nu au avut eficiența scontată 

- Situația pandemică a perturbat 

accesul pe deplin al elevilor la 

cercuri extrașcolare 

- Asistențe la ore pe timp de 

pandemie 

- Tendinţa de migrare a părinților, 

duce la micșorarea numărului 

efectiv de elevi în instituție 

- Alocarea insuficienta de fonduri 

pentru intreținerea bazei materiale 

conduce la o diminuare a calitatii 

actului instructiv-educativ 

- Inerţia, rutina susţinută de slaba 
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- Cadre didactice ce demonstrează comportament 

nedescriminatoriu în raport cu genul 

- Derularea programelor de formare / dezvoltare profesională 

- Derularea programelor specifice pe nivel de vârstă, pregătire, 

specializare (“Informare si consiliere privind cariera”, 

“Educaţia pentru sănătate” etc.) 

- Existenţa unei echipe de cadre didactice tinere cu perspective 

profesionale 

- Existenţa, în scoală, a comisiilor metodice care oferă sprijin -

didactic în diverse domenii curriculare 

- Colaborarea eficientă si promptă cu instituţiile administraţiei 

publice locale și teritoriale 

- Gestionarea eficientă a resurselor alocate pentru investiţii 

- Existenţa calculatoarelor utilizate în activităţile didactice si 

administrative din scoală 

- Relaţia de colaborare cu partenerii sociali  

motivare a unor cadre didactice 

pentru atingerea standardului 

profesional 

- Suprapunerea lucrărilor urgente 

- Volumul mare de activităţi 

desfăsurate în compartimentele 

secretariat si administrativ în 

raport cu personalul existent                                                                    

Oportunități Riscuri 

- Mediu sigur și de încredere pentru întreaga comunitate 

- Se asigură calitatea procesului educațional 

- Crește imaginea instituției în comunitate 

- Se armonizează relațiile cu familia și comunitatea  

- Stare de bine a elevului în școală  

- Derularea programelor de formare/dezvoltare profesională 

- Existenţa unei echipe de cadre didactice tinere cu perspective 

profesionale 

- Existenţa, în scoală, a comisiilor metodice care oferă sprijin 

didactic în diverse domenii curriculare 

- Colaborarea eficientă si promptă cu instituţiile administraţiei 

publice locale si teritoriale 

- Gestionarea eficientă a resurselor alocate pentru investiţii 

 - Existenţa calculatoarelor utilizate în activităţile didactice si 

administrative din scoală 

- Relaţia de colaborare cu partenerii sociali – sindicatele din 

învăţământul preuniversitar 

- Lipsa sistemului de 

semnalizare antiincendiar – 

crează impedimente de anticipare 

a pericolului de incendiu 

- Procesul educațional în condiții 

pandemice pe o perioadă 

îndelungată ar putea diminua 

calitatea performanțelor elevilor 

- Descreșterea contingentului de 

elevi 

- Descreșterea bugetului 

instituției 

 

 

 

Semnătura cadrului de conducere Tamara Cassir _______________________ 
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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 
2019-2020 

Anul de studiu 
2020-2021 

Anul de studiu 
2021-2022 

Anul de studiu 
2022-2023 

 

Autoevalua
re, puncte 

Nivel 
realizare, % 

Autoevalua
re, puncte 

Nivel 
realizare, % 

Autoevalua
re, puncte 

Nivel 
realizare, % 

Autoevalua
re, puncte 

Nivel 
realizare, % 

1.1 10 9 90 9 90 9,5 90   

1.2 5 4,25 85 4,75 95 5 100   

1.3 5 3,75 75 5 100 5 100   

2.1 6 5,75 95 5,75 95 5,75 96   

2.2 6 5,75 95 6 100 6 100   

2.3 6 4,75 80 6 100 6 100   

3.1 8 7 87 7,5 93 8 100   

3.2 7 5 71 6,5 92 7 100   

3.3 7 6 85 6 85 7 100   

4.1 13 11 84 11,75 90 12,25 94   

4.2 14 12 85 12,50 89 12,75 94   

4.3 7 7 100 7 100 7 100   

5.1 6 6 100 6 100 6 100   

Total  87,25 87,07 93,75 94,53 97,25 98   

 

* 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 19 15 3 1 ---- 

      

      

      
  

Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere:  

 

Anul de studiu Nr. total cadre de 
conducere 

Rezultatele prezentării Raportului anual de activitate 

se aprobă nu se aprobă 

2021-2022 2 2  
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