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Date generale 

 

Raion/ municipiu Mun. Chișinău 

Localitate Dobrogea 

Denumirea instituţiei Gimnaziu 

Adresa str. Ion Creangă 2 

Adresa filiale - 

Telefon 022-25-80-65 

E-mail gimn.68@gmail.com 

Adresa web - 

Tipul instituţiei gimnaziu 

Tipul de proprietate public 

Fondator/ autoritate administrativă Consiliul Primăriei Sîngera 

Limba de instruire Limba română 

Numărul total de elevi 255 

Numărul total de clase 12 

Numărul total cadre de conducere 3 

Numărul total cadre didactice 25 

Program de activitate De zi , de la ora 8-16 ³ 

Perioada de evaluare inclusă în raport 01.09.2020-31.05.2021 

Director Taburceanu Valerii 

 

  

 

Date privind spațiile școlare/educaționale și baza tehnico-materială 

Suprafața totală a instituției (metri pătrați) 3,5 ha 

Nr. de blocuri/etaje 3/3 

Nr. sălilor de clasă/educaționale/neutilizate 26 

Capacitatea după proiect (nr.de locuri) 860 

Bloc alimentar/ Bufet/cantină (nr. de locuri) 180 

Punct medical (metri pătrați) 23,3 

Teren de sport (metri pătrați) 6140 

Sală de sport (nr./ metri pătrați ) 289,7 

Sală de festivități (nr./metri pătrați)  

Bibliotecă (metri pătrați) 72,3 

Manuale (nr. exemplare) 3824 

Literatură artistică, enciclopedică, științifică, didactică (nr.titluri)  

Sală de lectură (nr. de locuri) 15 

Cabinet metodic (nr. de locuri) 56,4 

Laborator de chimie (nr./metri pătrați; realizarea standardelor de dotare) 17,8 

Laborator de fizică (nr./metri pătrați; realizarea standardelor  dedotare) 19,6 

Laborator de biologie (nr./metri pătrați; realizarea standardelor de dotare) 17,0 

Alte laboratoare (nr./metri pătrați; realizarea standardelor de dotare) Educație tehnologică 161,6 

Laborator de robotică - 

Cabinet de informatică  (nr./metri pătrați ) 56,4 

Sală de computere (nr./metri pătrați) 56,4 

Nr.  de computere 46 

Nr. de table interactive - 

Conectare la internet (da/ nu) Da 

Sălispecializate, vestiare, dușuri 17 

mailto:gimn.68@gmail.com
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I. Domeniul Capacitate instituțională 
 

Repartizarea elevilor pe clase 
 

 

Nr. de elevi 

peclase 

 

Clasele 
Nr. 

total de 
clase 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

35și m.mult             - 

30-34  1  1         2 

25-29         1    1 

Sub 25 2  2  2 1 1 1     9 

 

Nr. total de clase 
2 

 
1 

 
2 

 
 

1 
 

2 
1 
 

 

1 
1 

 
 

1 
 

 
 

 
 

 
 

12 

 

Repartizarea elevilor după grupurile de risc 

 

Grupul de risc 

 

Total 

  

% 
cl. I-IV cl. V-IX 

cl. X-

XII 

Elevi luați la evidență - - - - - 

Elevi orfani 2 1 1 - 0,76 

Elevi tutelați 9 3 6 - 3,27 

Elevi din familii numeroase (3 și mai mulți copii) 83 51 32 - 30,18 

Elevi din familii incomplete 44 20 24 - 16 

Elevi la care ambii părinți sunt plecați peste hotare 6 5 1 - 2,18 

Elevi la care un părinte este plecat peste hotare 14 12 2 - 5,09 

Elevi cu părinții plecați peste hotare ce dispun de tutelă oficială - - - - - 

Elevi din familii social-vulnerabile 51 27 24 - 18,54 

 

Diversitatea serviciilor educaţionale oferite 
Învățământ  primar 
 
 

Denumirea orei opţionale 
Nr. de elevi care 

au selectat această 

opţiune 

 

Clasa 
Denumirea 

cercului/secţiei sportive 

Nr. de elevi care au 

selectat această 

opţiune 

 

Clasa 

Matematica distractivă 36 1 Tînărul plastician 3 1,3A 

Tainele comunicării 49 2,3A Ansamblul etnofolcloric 
Dobrogeanca 

6 1 

Elemente de cultură și 
civilizație a Franței 

51 3B, IV Meșterița 3 1A 

   Fluieriștii 5 1,3B 
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Învățământ gimnazial 
 

Denumirea orei opţionale 
Nr. de elevi 

careauselectatace
astă 

opţiune 

 

Clasa 
Denumirea 

cercului/secţieisportive 

Nr.de elevicareau 

selectat 
aceastăopţiune 

 

Clasa 

Elemente de cultură și 
civilizație a Franței 

21 7 Tînărul plastician 11 5-7 

Informatica 40 5A,5B Ansamblul etnofolcloric 
Dobrogeanca 

8 5-8 

Citind, învăț să fiu 24 6 Meșterița 9 5-7 

Educație interculturală 15 8 Fluieriștii 17 5-8 

Matematica aplicativă 26 9 Volei 21 5-9 

   Baschet 14 5-9 

 

 

Domeniul MANAGEMENT 
Dimensiunea financiară 
Gestionarea finanțelor în anul bugetar2020 

 
Buget planificat 

Buget

aprobat 

 
Buget executat 

Principalele categorii de 

cheltuieli, beneficiari 

Bunuri procurate, 

beneficiari 

     

2486300,00 2486300,00 1914828,61 Remunerarea muncii 
angajaților conform statelor 

 

720200,00 720200,00 
598331,47 

Contribuții de asigurări sociale 
de stat obligatorii 

 

  
 

Prime de asigurare obligatorie 
de asistență medicală 

 

120000.00 120000.00 46 447,47 Energie electrică  

85000,00 85 000,00 36455,19 Apă, canalizare  

  
 

Procurarea mașini și utilaje boilere, imprimantă 
multifuncțională, 4 
televizoare 

   Procurarea mobilier  - 

  
 

Procurarea materiale de 
construcții 

 

 

Educația incluzivă în anul bugetar 2020 

 
Buget planificat 

Buget

aprobat 

 
Buget executat 

 
Principalele categorii de cheltuieli 

 
Bunuri procurate 

2% 2% 2% Salarizarea cadrului de 
sprijin 
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Alimentația elevilor 

 

 
Buget 

planificat 

 

 
Buget 

aprobat 

 

 
Buget 

executat 

 

Total 

elevi 
alimentaţi 

din surse 

bugetare 

 
 

din ei elevi 
cu CES 

alimentaţi 

 
Media 
alocației

per elev, 

per zi 

 
Suma 
Alocaţiei 

extrabuge

tare 

 
Total elevi 
alimentaţi

din surse 

extrabugetare 

 
Media 
alocației

per elev, 

per zi 

550700,00 550700,00 360770,40 177 4 14 - - - 

 



 

 

Cuprins: 

 

Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE ....................................................................................... 8 

Standard 1.1. Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor/ copiilor ................................... 8 

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui 

elev/ copil .............................................................................................................................................................. 15 

Standard 1.3. Instituția de învățământ oferă servicii de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață ........... 19 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ ................................................................................................ 21 

*Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare [Standardul nu se aplică 

IET] ....................................................................................................................................................................... 21 

Standard 2.2. Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în procesul educațional.......... 23 

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

bazată pe democrație .............................................................................................................................................. 24 

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ ............................................................................................... 27 

*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 ........................................................................................................................................... 27 

Standard 3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, nediscriminatorii și respectă 

diferențele individuale ............................................................................................................................................ 30 

Standard 3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil ................................................................... 32 

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ .................................................................................................. 35 

Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional de calitate .................... 35 

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

curriculumul național ............................................................................................................................................. 38 

Standard 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul educațional ............................ 42 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN ....................................................... Error! Bookmark not defined. 

Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile echității de gen .... Error! 

Bookmark not defined. 
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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

Standard 1.1. Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor/ 

copiilor 

Domeniu: Management 

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

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

Dovezi  Administrația Instituției Publice Gimnaziul 68 posedă documentele tehnice, 

sanitaro-igienice și medicale ce confirmă  pregătirea instituției pentru 

desfășurarea  procesului educațional conform dimensiunii I:  

 Certificatul de înregistrare a Instituției MD475600, înregistrat la 

Ministerul Justiției la 12.12.2012;  

 Pașaportul tehnic al Instituției Publice Gimnaziul 68. 

 Extras din registrul de stat al persoanelor juridice din 26 iulie 2019 cu 

numărul de înregistrare 5652. 

 Autorizația sanitară pentru funcționare nr. 006391/2020 din  04 

septembrie 2020, emisă de Agenția Națională pentru Sănătate Publică; 

 Planul de profilaxie în contextul   epidemiologic de COVID-19; 

 Graficul pentru igienizarea și dezinfectarea zilnică a spațiilor; 

 Schema de evacuare a elevilor/ copiilor și personalului în cazuri de 

situații excepționale; 

 Lista angajaților care au efectuat examenul medical anual, cu permis 

medical valabil până în luna august 2021; 

 Sora medicală a Gimnaziului deține carnetele medicale al fiecărui elev, 

ce conține date despre morbiditățile și vaccinele elevilor care se 

păstrează în dosarele din cabinetul medical; 

 Informația statistică anuală, cu referire la morbiditatea elevilor, 

prezentată de către asistenta medicală Centrului de Sănătate Publică 

mun. Chișinău; 

 Registrul de evidență a securității muncii angajaților; 

 Ordinul Nr. 39 din 15.08.2020 a de constituire a comisiei de triere. 

 Ordinul Nr. 44 din 21.08.2020 Responsabilii de organizarea anului de 

studii 2020-2021 COVID-19 

Constatări Instituția posedă documentația sus menționată: documentația tehnică, 

documentația sanitaro-igienică și medicală, necesară pentru activitatea 

desfășurată conform normelor sanitaro-igienice. Există și ordinul de 

constituire a echipei de intervenție în caz de situații excepționale și 

epidemiologice. În incinta Instituției - holul et.I, holul et. II, holul et. III, 

sala festivă, sala de sport sunt afișate planurile de evacuare. Serviciul 

medical din instituție dispune de registrul cu date despre starea de sănătate a 

elevilor și angajaților. Autorizația sanitară cu permisiunea de a activa. 

Se conlucrează cu Inspectoratul de Poliție s. Botanica, mun. Chișinău, 

Serviciul de Asistență Psihopedagogică mun. Chișinău, Primăria or. 

Sângera, părinții și elevii în privința asigurării unui mediu potrivit normelor 

sanitaro-igienice.  

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

toată durata programului educativ 

Dovezi  1. În condițiile când Instituția  funcționează pe timp de pandemie Covid-19, 

prioritar este Oridinul privind securitatea elevilor: Ordinul Nr. din  august 

anul 2020 cu privire la Persoana Responsabilă de termometria și triaj a 
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elevilor și profesorilor, Personalului Auxiliar în Instituția Publică Gimnaziul 

68. Persoana dată la un loc cu profesorul desemnat de serviciu efectuiază 

controlul temperaturii dimineața înainte de intra elevii și personalul didactic 

și nondidactic în Instituție. S-a efectuat un grafic a orelor de serviciu al 

profesorilor pentru efectuarea termometriei. S-a elaborat un registru unde se 

introduceau rezultatele termometriei. 

2. Se desemnează în baza Graficului o persoană de serviciu din componența 

personalului tehnic ce verifică intrarea și ieșirea persoanelor străine în 

Instituție. Persoana dată e dotată și cu un termometru digital pentru 

măsurarea temperaturii. 

3. Registrul de evidență a persoanelor care vizitează instituția, în care se 

înscrie și temperatura vizitatorului; 

4. Completarea  fișelor de post cu atribuțiile  a tuturor angajaților; 

5. Este elaborat Graficul de Serviciu al cadrelor didactice și personalului 

auxiliar în incinta Instituției (holurile et. I, et. II ,et. III). 

6. Fișele de post ale paznicilor și graficul lor de serviciu; 

7. Registrul de evidență a cedării postului în incinta instituției de la persoana 

de serviciu ziua - paznicului și invers; 

8. Panouri de informare pentru elevi și profesori cu relatări relevante cum 

trebuie să acționeze în cazul unor situații excepționale pentru a-și asigura 

securitatea, instalate în incinta școlii; 

9. Fișa personală de instruire în domeniul securității și sănătății angajaților; 

10. Registrul de instruire a elevilor din fiecare clasă privind securitatea 

vieții și sănătății, care conține instrucțiunile și semnăturile elevilor ce au 

fost instruiți; 

11. Registrele de instruire în privința tehnicii de securitate în cabinetele de 

informatică, fizică, chimie și sala de sport. Monitorizarea lor. 

12. Punctele cu Securitatea Elevilor din Regulamentul de ordine internă; 

13. Fișe de sesizare trimise la Primăria Sângera, Asistența Socială a 

Primăriei Sângera pentru elevii ce încalcă regulile de securitate; 

14.Formarea Comisiei de Etică, Comisiei ANET ce se ocupă cu prevenirea 

actelor de violență fizică, bullying-ul ș.a., pentru a asigura la un nivel înalt 

securitatea elevilor în școală. 

16. Planul de activitate al IP Gimnaziului 68 pentru anul de studii 2020-

2021, discutat și aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 1 din 26.08.2020, 

dimensiunea „Sănătate, siguranță, protecție”; 

Constatări Personalul de pază –paznicii se angajează în baza ordinelor emise de către 

Director, cu ei se efectuează seminare la care se discută Fișa Postului și 

Regulile de Securitate Interne a Instituției. Se duce evidența sistematică a 

Registrului de primire și cedare a postului. Se completează zilnic Registrul 

de evidență a Persoanelor ce vizitează Gimnaziul. Se respectă regulile și 

recomandările Centrului de Sănătate Publică a mun. Chișinău, în privința 

dozatoarelor cu dezinfectant în fiecare clasă și la întrare în Instituție, a 

covorașelor cu substanță dezinfectantă la fiecare intrare în condițiile 

epidemiologice. Personalul tehnic este dotat cu halate, mănuși, măști pentru 

protejarea lor de Covid 19. 

Se desfășoară  în Gimnaziu de serviciul de către personalul didactic și 

nondidactic conform Graficului orelor de serviciu stabilit de către direcția 

școlii. 

Dar totuși sunt și unele neajunsuri ce nu depind de direcția Instituției, ci de 

starea financiară precară a instituțiilor mici: în jurul Instituției există un 

Gard de Protecție în stare deplorabilă. 

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

 

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

Dovezi  Proces –verbal nr.1 al ședinței  CP din  august 2020 

1. Repartizarea orelor cadrelor didactice conform Planului Cadru. 

2. Înscrierea copiilor în clasa I după petrecerea celor două etape. 

3. Aprobarea efectivului de elevi 255, stabilirea diriginților a unui complet 

de clase de la 1-9. 

4. Aprobarea orarului sunetelor. 

 

Proces-verbal nr. 1 al ședinței  CA din  2020: 

1. Revizuirea orarului sunetelor din cauza situației epidemiologice – Covid 

19. 

2. Aprobarea orarului lecțiilor, orelor opționale ce au fost împărțite conform 

doleanțelor elevilor. 

3. Aprobarea orarului de desfășurare a cercurilor extracurriculare și a 

secțiilor sportive. 

4. Aprobarea graficului de efectuare a de serviciului a profesorilor în 

Instituție și la efectuarea termometriei. 

5. Elaborarea orarului evaluărilor inițiale. 

6. Evidența Registrului de ore înlocuite. 

7. Orarul testării naționale în cl. a IV și a examenelor naționale  în cl. a IX-a 

elaborat de MECC. 

8. Orarul vacanțelor de toamnă, iarnă, primăvară, vară din Planul Cadru. 

9. Orarul de funcționare a bibliotecii, aprobat de către director; 

10. Orarul de funcționare a cabinetului medical, aprobat de către director; 

11. Graficul  de funcționare a cantinei Gimnaziului, aprobat de către 

director. 

Constatări Cadrele manageriale elaborează orarul în așa mod ca să fie respectate 

cerințele conform actelor normative. Gestionează realizarea corectă a  

Planului Cadru a RM. Aranjarea în pagina a orarului mai întâi a obiectelor 

din ariile curriculare precum: 

1. matematică și științe, 

2. Limbă și comunicare, 

3. Educație socioumanistică, 

4. Arte și tehnologii, sport. 

Orarul sunetelor și orarul activităților aprobate de către director se afișează 

pe panourile informative a Gimnaziului. Se stabilește durata unei lecții atât 

în ciclul primar cât și în ciclul gimnazial de 45 de minute, numai în clasa I 

în perioada de adaptare se efectuează lecțiile de 35 de minute. 

Respectarea legislației în vigoare: volumul timpului de muncă al cadrului 

didactic nu mai mult de 7 ore.  

Efectuarea unui orar de muncă a cadrelor didactice conform regulamentului 

de repartizare a orelor de muncă stabilit de MECC. 

 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

Dovezi  
 Registrul  de evidență a bunurilor materiale, conform Standardelor 
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minime de dotare a instituției; 

 Mobilier conform particularităților de vârstă, pentru clasele primare de 

la etajul 1 - clasa I-IV (dar nu sunt reglabile). Mobilier conform 

particularităților de vârstă, pentru clasele gimnaziale de la etajul 2 - 

clasa V-VIII (ce tot nu sunt reglabile). 

 În condițiile epidemiologice Covid 19, conform recomandărilor 

Centrului de Sănătate Publică al mun. Chișinău și al Comisiei Naționale 

Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova, distanța dintre 

elevi în clasă trebuie să fie nu mai mică de un metru. Din această cauză 

elevii sunt repartizați doar câte unul în bancă. Capacitatea școlii ne 

permite aceasta, ea fiind construită pentru 860 de elevi, iar în școală sunt 

doar 255 elevi. 

 Asigurarea cu mobilier în proporție de 75%; 

 Există sală de sport, bibliotecă, laboratoare de fizică, biologie, chimie, 

informatică; 

 Centru de resurse pentru educația incluzivă; 

 Sală de festivități; 

 Teren de sport pentru activități în aer liber; 

 Registrul de evidență a bunurilor în fiecare sală de clasă. 

 

Constatări Instituția are în dispoziția sa  spații educaționale adecvate și asigură parțial 

(mobilierul nu este reglabil ci e procurat după vârstă și particularitățile 

medii a elevilor) toate categoriile de elevi cu locuri corespunzătoare 

particularităților psihofiziologice. Cabinetele sunt dotate cu mijloace 

tehnice: televizoare, Wi-Fi, posibilitatea de a conecta notebook-urile, pentru 

a deschide documente electronice audio-video. 

 CREI a beneficiat de dotare cu materiale, mobilier, mijloace tehnice  pentru 

elevii cu CES în cadrul proiectului: Dotarea centrelor de resurse pentru 

educația incluzivă. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

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

Dovezi  
 Registru de evidență a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor la 

disciplinele de chimie, biologie, fizică, informatică, educație tehnologică 

și educație fizică; 

 Regulile de Securitate a vieții și sănătății elevilor în laboratoare, sunt 

afișate pe panourile informative din clasele corespunzătoare. Profesorul 

de educație fizică face instructaj despre comportamentul elevilor pe 

terenul sportiv și în sala de sport etc. În Registrul de Securitate din 

laboratoare și lecțiile de educație fizică se întroduce data instructajului și 

datele generale ale elevilor unde ei își pun iscălitura că au ascultat 

instructajul dat. 

 Sala de sport corespunde normelor și cerințelor de securitate; 

 Utilaj și echipament al laboratoarelor de chimie, biologie, fizică, 

informatică; 

 Tablă de scris cu creta  de o calitate bună și panouri informative în 

https://www.google.ro/search?q=notebook-urile&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj3hLrNp_LyAhWHC-wKHYTQAR8QkeECKAB6BAgBEDg
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fiecare cabinet; 

 6 clase sunt dotate cu televizoare. Unul din ele este cu conexiunea la 

Wi-Fi, celelalte au adaptore pentru Wi-Fi. 

 Registrul de evidență a materialelor didactice la chimie, biologie, fizică, 

informatică;  

 Registrul de evidență a bunurilor din fiecare cabinet de studiu;  

 Registrul de evidență de la Șeful Adjunct pe Gospodărie. 

 Cabinetul medical dotat cu utilaj medical și medicamente necesare 

pentru acordarea serviciilor de asistență medicală; 

 Laboratorul de Informatică dotat cu 15 calculatoare, din care 10 

corespund cerințelor tehnice. 

 În fiecare clasă este posibilitatea de a te conecta la rețeaua Wi-Fi, cu 

ajutorul notebook-urilor, smartfoanelor, tabletelor sau a altor dispozitive 

digitale. 

 Clasa Multimedia amenajată cu un ecran portabil, proiector, laptop și un 

televizor SMART cu ieșire la Wi-Fi, dotată din bugetul Instituției; 

 CREI a beneficiat de dotare cu materiale, mobilier, mijloace tehnice  

pentru elevii cu CES în cadrul proiectului: Dotarea centrelor de resurse 

pentru educația incluzivă. 

Constatări În condițiile epidemiologice Covid-19, când de la sistema de studiere pe 

cabinete sa trecut la sistema de studiere pe clase, trecerea elevilor dintr-un 

cabinet în altul nu se recomandă. Din cauza dată laboratoarele Gimnaziului 

nu se folosesc la justa lor valoare. Însă laboratorul de fizică este înzestrat cu 

tot necesarul pentru efectuarea lucrărilor de laborator pentru toate clasele ce 

studiază fizica (clasele a VI-IX). Lasă de dorit echipamentele și utilajele 

folosite în laboratoarele de biologie, chimie. Dotarea laboratorului de 

informatică corespunde cerințelor tehnice. 

Instructajul, dar și măsurile de informare a elevilor, realizate de cadrele 

didactice și echipa managerială, contribuie la evitarea situațiilor de risc și la 

respectarea cerințelor de securitate în timpul activității instructiv-educative. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

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

copiilor*(după caz) 

Dovezi  
 Ordinul Nr. 39 din 15 august 2020 de constituire a comisiei de triere. 

 Aprobarea orarului de alimentație a elevilor; 

 Registru de triaj,  registru sanitar; 

 Planul lunar al lucrătorului medical; 

 Carnetele cu controlul medical al angajaților din cantină; 

 Respectarea normelor zilnice de alimentație a elevilor; 

  Autorizația sanitară pentru funcționare nr. 008916/2021/413  

din  18 martie 2022, emisă de Agenția Națională pentru Sănătate 

Publică; 

 Lista produselor interzise;  

 Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare, aprobat de director; 

 Sala de mese - 180 de locuri; 
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Blocul alimentar dotat cu: 

 secții separate pentru spălarea și igienizarea vaselor; 

 5 nr de frigidere de volum a câte  . 

 reșouri electrice  

 cuptoare de copt electrice; 

 cazan de încălzit apa; 

 stelaje de inox etc. 

a) Registrul de triaj al angajaților cantinei și instituției; 

b) Orarul de alimentație a elevilor din ciclul primar, aprobat de 

director; 

c) Certificate de instruire igienică a angajaților din blocul 

alimentar, valabile până în august 2021; 

d) Registrul de evidență a stării de sănătate a angajaților cantinei; 

e) Registrul de evidență a efectuării  dezinfectării și deratizării; 

f) Registrul de evidență a meniurilor zilnice; 

Constatări În instituție se prepară hrană caldă pentru copiii claselor primare, 

gimnaziale și elevii cu TBC (în număr de 23 elevi I-IX).  

 Instituția este dotată cu spații pentru servirea hranei, care corespund 

normelor în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și 

confortul elevilor. În anul de studii cu mâncare caldă au fost deserviți 136 

de elevi ai claselor primare. 

La intrare în sala de alimentare a elevilor sunt instalate zece  lavoare la care 

este conectat un boiler de 80 de litri pentru a se spăla copiii pe mâini cu apă 

caldă. Este instalat și uscător de mâini electric și boxă pentru șervetele de 

hârtie. 

Condițiile de primire a hranei în sala de deservire sunt bune. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi  
  Existența spațiilor sanitare în blocul cu trei etaje, la etajul 1 pentru 

profesori și elevi, la etajul 2 pentru elevi, la etajul 3 pentru elevi. 

 Viceuri în incinta instituției separate pentru băieți și fete, cadre 

didactice; 

 Sunt respectate toate cerințele de accesibilitate în blocurile sanitare, 

cabinele sunt separate pentru a păstra intimitatea; 

 Spațiile sanitare se igienizează cu regularitate, conform graficului 

stabilit; 

  În fiecare din  blocurile sanitare pentru elevi/eleve sunt câte  3 lavoare 

care sunt unite la câte un boiler pentru a avea acces la apă caldă . Pentru 

profesori un lavoar care tot e unit la boiler.   

 3 uscătoare electrice pentru mâini la lavoarele existente; 

 boxe pentru servețele de hârtie; 

 Vestiare separate băieți/ fete în sala de sport; 

 Există și WC exterior care a fost adus în ordine. 

Constatări Instituția dispune de blocuri sanitare în interior și în exterior cu respectarea 

normelor sanitare și a criteriilor de funcționalitate și confort pentru elevi. În 

instituție în anul 2020 a fost reparat capital blocul sanitar de la etajul II . Se 

asigură normele de igienă prin dotarea blocurilor sanitare cu uscătoare de 
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mâini, săpun și dezinfectanți. În blocurile sanitare  se respectă normele de 

accesibilitate, funcționalitate și confort ale acestora. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

Dovezi  
 Ordinul Nr. 38 din 15.08.2020 Securitate antiincendiară din privind 

crearea grupului operativ și formațiunilor de protecție civilă a 

gimnaziului; 

 Ordinul Nr.   din cu numirea persoanei responsabile de tehnica de 

securitate în Instituție; 

 6 intrări funcționale în instituție; 

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

excepționale; 

 Mijloace antiincendiare funcționale; 

 Prezența lăzilor de nisip, lopată, căldare; 

 Panou informativ în holul instituției cu informații privind protecția civilă 

și protecția muncii; 

 La fiecare etaj și bloc există câte 2 ieșiri, care sunt funcționale. 

 Planul de evacuare în caz de situații excepționale, plasat la fiecare etaj; 

 Registrul de instruire a angajaților în domeniul securității antiincendiare. 

 

Constatări 
Sunt planuri de evacuare, indicatoare de orientare în incinta edificiului; 

Panouri informative cu referire la protecția civilă și protecția muncii; 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație rutieră, a 

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

Dovezi  
 Ordinul nr. 65-ab din 16.09.2020 privind crearea grupului operativ și 

formațiunilor de protecție civilă a gimnaziului; 

 Ordinul Nr.  din  septembrie cu numirea persoanei responsabile de 

tehnica de securitate în Instituție; 

 Ordinul nr. 53-ab din 08.09.2020 cu privire la desemnarea persoanei 

responsabile privind aplicarea recomandărilor de identificare și raportare 

a cazurilor ANET în perioada pandemiei; 

 Organizarea și desfășurarea activităților în cadrul Campaniei Naționale: 

Săptămâna de lucru împotriva traficului de ființe umane; 

 Securitatea Traficului Rutier; 

 Activități realizate cu elevii și  cadrele didactice conform Planului de 

activitate a directorului adjunct pentru educație, anul de studii 2020-

2021, aprobat de directorul gimnaziului, compartimentul „Activități de 

prevenire a riscurilor și a cazurilor de violență în cadrul comisiei 

ANET”; Cu tematica: „Legea despre mine, eu despre lege” ș.a. 

 Decada Circulației la trafic, desfășurată anual în perioada 1-10 
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septembrie prin activități educative: „În drum spre şcoală", „Strada și 

eu”, „Pietonul'', „Cum  ajung acasă?", „Strada nu e loc de joacă", „Prima 

mea bicicletă", „Ce mai spun indicatoarele?", „De-a şoferii şi pietonii" 

„Un gest necugetat", „Strada” etc.; 

 Activități desfășurate cu elevii, conform Planului de activitate a 

comisiilor metodice pentru anul de studii 2020-2021; 

 Ordinul Nr. din 2020 cu privire la instruirea elevilor privind regulile de 

securitate în perioada vacanței de toamnă. 

 Ordinul Nr. din 2020 cu privire la instruirea elevilor privind regulile de 

securitate în perioada vacanței de iarnă. 

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

securității în mediul școlar și cotidian, de prevenire a situațiilor de risc; 

Proiecte didactice, listele elevilor cu semnături referitor la tehnica 

securității. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

Total standard 7,75 

 

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității 

fizice și psihice a fiecărui elev/ copil 

Domeniu: Management 

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

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

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

Dovezi  
 Plan anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021, aprobat la ședința 

CP din 2020, proces-verbal nr.1; 

 Planul strategic de dezvoltare a instituției pentru perioada 2019-2024, 

aprobat la ședința CA din , Proces-verbal nr.3; 

 Activități realizate cu elevii și  cadrele didactice conform Planului de 

activitate a directorului adjunct pentru educație, anul de studii 2020-

2021, aprobat de directorul gimnaziului, compartimentul „Activități de 

prevenire a riscurilor și a cazurilor de violență în cadrul comisiei 

ANET”; cu tematica:   

ș.a. 

 Colaborare cu părinții elevului (diriginții); 

 Fișa postului fiecărui angajat cu prevederi pe aspecte de protecție și 

securitate  a elevilor. 

 Registrul discuțiilor cu copiii în situație de risc realizate de către 

directorul adjunct pentru educație și cadrul de sprigin; 

 Demers/ Fișe de sesizare către Primăria Sângera și Serviciul de 

Asistență Psihopedagogică a mun. Chișinău a cazurilor de violenșă 

sesizate de ANET; 

 Rapoarte semestriale/ anuale, prezentate  

privind cazurile ANET; 

 Plan de acțiuni privind reducerea violenței în mediul școlar pentru anul 

de studii 2020-2021; 

 Activități de organizare a acțiunilor dedicate Zilei de siguranță  Online; 

 Funcționarea mecanismului de sesizare în caz de ANET: prezența urnei 

pentru sesizări, activitatea coordonatorului pentru abuz, completarea 
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Registrului de evidență ANET; 

 Colaborare cu centrul: Tineri pentru tineri; 

 

Constatări Instituția proiectează și menține un parteneriat activ cu părinții (tutorii), 

elevii, APL, IP Sângera, SAP mun. Chișinău, în ceea ce privește aplicarea 

Procedurii legale de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor 

instituției de învățământ în cazurile ANET. Instituția realizează proiecte în 

sensul protecției elevului cu participarea APL, Centrului de sănătate, IP 

Sângera. Directorul adjunct pentru educație, diriginții, cadrele didactice 

desfășoară anual mese rotunde, dezbateri, ședințe etc. cu referire la 

procedurile legale de intervenție în cazurile ANET și prevenirea acestora. 

Fiecare diriginte comunică cu familiile elevilor prin intermediul adunărilor  

de părinți în  clase, agendelor elevilor,  a grupurilor iniţiate de diriginte pe 

reţelele de socializare sau pe poștele electronice; 

Instituţia colaborează şi cu alte instituţii publice . 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -  

0,75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi  
 Plan anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021, aprobat la ședința 

CP din, proces-verbal nr. 1; 

 Planul strategic de dezvoltare a instituției pentru perioada 2019-2024, 

aprobat la ședința CA din, Proces-verbal nr.; 

 Planul acțiunilor de prevenire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, 

trafic al copilului, conform Metodologiei de aplicare a Procedurii de 

organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de 

învățământ preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, 

trafic al copilului aprobat prin ordinul nr. 04.01.2021 ,,Cu privire la 

elaborarea și realizarea Planului de acțiuni cu referire la prevenirea și 

combaterea traficului de ființe umane pentru anul 2021; 

 Planul Ședințelor Parlamentului Elevilor de lucru intrașcolar; 

 Regulamentul Cadru al Comisiei Multidisciplinare școlare. 

 Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, 

neglijare, exploatare; 

 Instruirea/formarea continuă a personalului didactic şi  auxiliar, a 

părinţilor privind aplicarea procedurilor legale în organizarea 

instituţională şi de intervenţie în cazurile de abuz, neglijare, violenţă; 

 Materiale didactice; 

 Procese-verbale; 

 Fișele de post ale angajaților instituției cu prevederi și aspecte de 

protecție a copiilor de ANET, aprobate de director și semnate de către 

angajat; 

 Ședință cu cadrele didactice privind implementarea „Instrucțiunii 

privind mecanismul intersectorial de intervenție în caz de ANET”; 

 Liste cu semnături ale angajaților, care au fost instruiți cu referire la 

procedura de intervenție instituțională în cazurile ANET și care dețin 

fișa de sesizare; 
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 Ore la dirigenție/ dezvoltarea personală, educația civică; 

 Colaborare cu asistentul social comunitar. 

 Colaborarea cu SAP mun. Chișinău, prin participarea cadrelor didactice 

de sprijin, a psihologului școlar la seminarele desfășurate de către SAP 

mun. Chișinău; 

 Ordinul Nr. 46 din 03.09.2020 cu privire la prevenirea și combaterea 

abandonului și absenteismului școlar.  

Constatări Instituția asigură protecția fizică și psihică a copilului pe parcursul 

desfășurării procesului educațional. Dispune de personal calificat pentru 

asigurarea protecției fizice și psihice a copilului:  coordonator ANET, cadru 

didactic de sprigin, asistent medical, diriginți. În situații specifice,pentru 

prevenirea/ intervenția în cazurile ANET se apelează, în funcție de nevoi, la 

Comisia pentru protecția drepturilor copilului de pe lângă APL. Se atestă 

acțiuni planificate clare de prevenire/ intervenție în cazurile de ANET de 

către Președintele Comisiei ANET din Gimnaziu. Instituția valorifică 

resursele existente în Gimnaziu și în comunitate pentru a asigura protecția 

integrității fizice și psihice a fiecărui copil. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi  
 Planul anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021, aprobat la 

ședința CP din, proces-verbal nr.1; 

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie; 

 Planul de acțiuni privind reducerea violenței în mediul școlar, anul de 

studii 2020-2021, aprobat de către directorul instituției; 

 Planul acțiunilor de prevenire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, 

trafic al copilului, conform Metodologiei de aplicare a Procedurii de 

organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de 

învățământ preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, 

trafic al copilului din 23 august 2013, Ordinul ME nr. 858, aprobat de 

către directorul instituției; 

 Plan anual de activitate al cadrului de sprijin; 

 Postere/ pliante ce informează în legătură cu prevenirea violenței; 

 Respectarea procedurii conform cerințelor Metodologiei de aplicare a 

procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor 

instituțiilor de învățământ preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic de copii (ANET); 

 Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, 

neglijare, exploatare; 

 Proiecte didactice (dezvoltare personală); 

 Proiecte/ scenarii de activități educaționale de prevenire și combatere a 

oricărui tip de violență (ședințe cu părinții); 

 Dovezi de informare și discuții cu părinții la subiecte legate de 

combaterea violenței; 
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 Proiecte de lungă şi scurtă durată la dezvoltarea personală cu tematica 

respectivă; 

 Rapoarte, note informative;  

 Registrul de evidență a cazurilor ANET, deținut de către coordonatorul 

ANET; 

 Mapa cu Fișele de sesizare referite; 

 Raportul semestrial cu privire la evidența cazurilor ANET, prezentat 

DGETS mun. Chișinău; 

 

Constatări În instituție se realizează activități de prevenire și combatere a violenței, 

pornind de la Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație, 

diriginte, Consiliul elevilor, care are obiectivul de a schimba cultura școlară 

prin conștientizarea și contracararea stereotipurilor de gen și altor elemente 

nocive care admit violența. Se atestă o multitudine de acțiuni, desfășurate de 

diriginți,  directorul adjunct pentru educație cu diferite grupuri de clase și cu 

părinții, în care se abordează subiecte privind pericolele bullying-ului, 

neadmiterea violenței verbale și fizice, prevenirea conflictelor.  

Instituția promovează activităţi de prevenire a tuturor formelor de violenţă 

asupra copilului, precum şi a violenţei în familie. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

mintale și emoționale și implicarea personalului și a partenerilor Instituției în activitățile de 

prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății 

Dovezi  
 Planul anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021, aprobat la 

ședința CP din, proces-verbal nr.1; 

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie; 

 Planul de activitate al cadrului de sprijin; 

 Comisia Multidisciplinară Intrașcolară; 

 Serviciu medical; 

 Acces la sala de sport dotată cu inventar necesar; 

 Acces în CREI 

 Graficul repartizării orelor extracurriculare; 

 Graficul repartizării secțiilor sportive; 

 Activitatea cercurilor extrașcolare conform cererilor elevilor; 

 Activități anuale de salubrizare, de informare, de colectare a deșeurilor 

reciclabile etc.; 

 Planul de acțiuni privind desfășurarea lunarului ecologic; 

 

Constatări 
Instituția oferă tuturor elevilor, accesul la servicii de sprijin în vederea 

asigurării dezvoltării fizice, mintale și emoționale, prin personalul 

calificat angajat titular, prin implicarea activă a comunității în acțiuni de 

prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății. Astfel, în instituție a 

funcționat CREI pentru cei 10 copii cu CES. 

 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 3,75 
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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 anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021, aprobat la 

ședința CP din, proces-verbal nr.1; 

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie; 

 Cabinetul medical. Planul anual de activitate al lucrătorului medical. 

 CREI. Planul anual de activitate al cadrului de sprijin; 

 Ordinul Nr. din  octombrie 2020 cu privire la instruirea elevilor privind 

regulile de securitate în perioada vacanței de toamnă. 

 Ordinul Nr. din  decembrie 2020 cu privire la instruirea elevilor privind 

regulile de securitate în perioada vacanței de iarnă. 

 Ședințe de informare cu părinții pe segmentul susținerii sănătății fizice 

și mintale a elevilor; 

 Colaborarea reprezentanţilor insituţiei cu părinţii, reprezentanţii APL, 

asistent social, alte instituţii cu atribuţii legale în acest sens, informarea, 

aplicarea procedurilor legale în organizarea instituţională şi de 

intervenţie în cazurile de abuz, neglijare, violenţă; 

 Plan de acţiuni a comisiei intrașcolare de prevenire/intervenţie în 

cazurile de abuz, neglijare, violenţă; 

 Fişe de sesizare cu referire la Comisia Multidisciplinară la nivel de 

localitate; 

 Registre de evidență a adresărilor elevilor la asistentul medical. 

 Ore desfășurate la disciplina „Dezvoltare personală” și „Educație  pentru 

societate”  cu scopul de promovare a stilului sănătos de viață în instituție 

și în comunitate; 

 Controlul medical anual profilactic al elevilor, desfășurat de către 

medicii de la CMF Nr1, mun. Chișinău; 

 Repartizarea, la cererea elevilor, a orelor opționale: anul de studii 2020-

2021; 

Constatări Instituția proiectează sistemic și realizează, implicând familiile, serviciile 

publice de sănătate și alte instituții cu atribuții legale, în organizarea și 

desfășurarea activităților de promovare a valorii sănătății fizice și mintale a 

elevilor și a stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate. În 

instituție este angajat asistentul medical.Planul anual de activitate al 

lucrătorului medical este aprobat și conține perioadele de realizare a 

activităților. 

 Școala dispune de cabinet medical, asigurat și dotat cu echipament și 

ustensile necesare pentru acordarea primului ajutor medical în caz de 

necesitate tuturor elevilor. Asistentul medical verifică zilnic igiena cantinei, 

a sălii de sporturi, a sălilor de clasă și rezultatele evaluării sunt incluse în 

raport.  

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 
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Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 

Dovezi   Materiale didactice din cadrul activităţilor metodice; 

 Centrul de resurse pentru educație incluzivă; 

 Cabinetul medical dotat cu utilaj și medicamente conform cerințelor. 

 Fișe de evidență a orelor asistate de către membrii direcției gimnaziului; 

 Note informative prezentate la ședințele comisiilor metodice; 

Constatări Instituția asigură cu condiţii fizice, resurse materiale și metodologice 

și organizează diferite activităţi  informative pentru profilaxia 

problemelor psihoemoționale ale elevilor.  Instituția susține dezvoltarea 

personalităţii copilului, a capacităţilor şi a aptitudinilor lui 

spirituale şi fizice la nivelul potenţialului său, satisfacerea cerinţelor 

educaţionale ale copilului. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

la programe ce promovează modul sănătos de viață 

Dovezi  
 Planul anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021, aprobat la 

ședința CP din, proces-verbal nr. 1; 

 Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice; 

 Planul de activitate al Consiliului de elevi; 

 Program de activitate al serviciului medical; 

 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor care încurajează şi sprijină 

elevii să manifeste 

iniţiativă şi implicare în activităţi de promovare a modului sănătos 

de viaţă, de prevenire a riscurilor de îmbolnăviri, accident. 

 Proiectare de lungă durată la orele de dezvoltare personală 

 Proiectarea directorului adjunct educaţie; 

 Campania națională „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe 

umane'': mese rotunde ,vizionare de film și discuții cu elevii, studiu de 

caz, victorine etc., anual, în luna  octombrie; 

 Activități privind siguranța on-line, desfășurate de către profesorul de 

informatică,  în toate clasele; 

 Fișe privind tehnica securității din fiecare clasă, care conține instrucțiuni 

și semnături ale elevilor ce au fost instruiți; 

Constatări Preocuparea cadrelor didactice pentru încurajarea și sprijinirea 

elevilor în manifestarea  inițiativelor de a realiza activități de promovare 

 a modului sănătos de viață. Conlucrarea dintre profesorul de educație 

fizică, sora medicală ,cadrul de sprigin la elaborarea  planului de 

promovare ,susținere a modului sănătos de viață. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 3,75 

 

Dimensiune I Puncte forte Puncte slabe 
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[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

1)  Conlucrarea eficientă dintre cadrele 

de conducere. 
2)  Asigurarea condiţiilor bune  pentru 

desfăşurarea unui proces educaţional de 

calitate; 

3) Iluminarea  de noapte a instituției 
și teritoriului adiacent. 

4) Dotarea instituţiei cu materiale de 

sprijin (echipamente,  utilaje, 
dispozitive, ustensile;) 

5) Instruirea/formarea continuă a 

personalului didactic şi didactic auxiliar 

în domeniul managementului educațional 
si instituțional, a părinţilor pentru 

aplicarea procedurilor legale în 

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

6)  Asigurarea accesului tuturor 

elevilor la servicii de sprijin pentru 
dezvolare fizică, psihică şi emoţională: 

centrul de resurse, serviciul psihologic 

şcolar. 

7)  Organizarea alimentației 
elevilor într-o cantină școlară  îngrijită; 

8)  Organizarea serviciilor de 

transportare a elevilor din 

localitățile vecine. 

 
 

 

 

 

1)  Gardul în jurul școlii al 

Gimnaziului este într-o stare 
deplorabilă. 

2)  Volum mare de 
responsabilităţi, la personalul 

didactic, de conducere și non- 

didactic. 

3)  Criza epidemiologică actuală 
cu Covid-19 

4)  Uzură fizică şi morală a unor 

materiale didactice existente în 

gimnaziu; 

5)  Uzură a mobilierului 
Gimnaziului. 

6)  Venituri extrabugetare mici; 

5) Insuficientă finanțare a 

instituției. 

      6) Număr mic de elevi. 

7) Formula de Finanțare per elev 

depășită în timp. 

 

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  
 Constituirea Consiliului Elevilor în IP Gimnaziul 68, Dobrogea. 

 Planul anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021, aprobat la 

ședința CP din, proces-verbal nr.; Dimensiunea II Participare 

democratică; 

 Planul  Strategic de dezvoltare a instituției pentru perioada  

2019-2024, aprobat la ședința CA din, proces-verbal nr. 

(Parteneriat  școală-familie, comunitate); 

 Regulamentul de funcționare a Consiliului elevilor, aprobat de director; 

 Planul de activitate al Consiliului elevilor, aprobat de director; 

Constatări Prin documentele elaborate, instituția proiectează sistematic și elaborează 

mecanisme eficiente de participare a elevilor în procesul de luare a 

deciziilor, fiind aleși în componența Consiliului de administrație. De 

asemenea, susține inițiativele lor, oferind suport logistic la momentul 

oportun. Consiliul de elevi activează conform propriului plan de activitate, 
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aprobat de director. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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   Consiliul elevilor, organul de conducere al elevilor din IP Gimnaziul 68 

este constituit anual, la începutul lunii septembrie, prin alegerea din 

fiecare clasă a unui elev,şi funcționează în conformitate cu actele 

normative în vigoare, cu regulamentele instituționale: Instrucţiunea 

privind constituirea şi funcţionarea Consiliului elevilor, ordinul nr. 73 

din 17.09.2020; 

 Planul  de activitate anual al Consiliului Elevilor, este aprobat de 

către director; 

 Președintele Consiliului Elevilor este Matei Daniela eleva din clasa 

a IX-a, membru al Consiliului de Administrație al gimnaziului; 

 Susţinerea şi încurajarea elevilor în formarea unor grupuri asociative în 

stil democratic şi  implicarea acestora în viaţa şcolii; 

 

Constatări Existența Consiliului Elevilor şi acte ce vizează activitatea acestuia; 

Consiliul Elevilor și Comisiile au fost aleși în mod democratic. 

Reprezentantul Consiliului Elevilor participă la luarea deciziilor cu 

privire la toate problemele de interes pentru elevi. La ședințele 

Consiliului Elevilor se discută diverse probleme ale gimnaziului.  

 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

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

Dovezi   Avizierul Consiliului elevilor din instituție; 

 Informații de interes public afișate prin intermediul panourilor 

informative ale instituției: panoul Consiliului elevilor; panoul părinților; 

Avizierul Gimnaziului; 

Constatări Produsele elevilor sunt plasate pe panoul informativ al instituției. Accesul la 

informație se face prin postarea celor mai importante activități pe panoul 

Informativ al Instituției. Prin intermediul grupelor din Rețelele de 

Socializare: Viber, Skype, poștele electronice se diseminează informația 

despre viața, activitatea Instituției și a Consiliului Elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

evaluare propriului progres 

Dovezi   Procesele - verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor. 

 Implicarea elevilor în evaluarea progresului şcolar, în soluţionarea 

unor probleme 

 Fişe de autoevaluare/evaluare; 

 Organizarea olimpiadelor şcolare locale la disciplinele şcolare; 
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 Note informative elaborate; 

 Rapoarte de autoevaluare la nivel de instituție, de disciplină, 

comisie metodică; 

 Ziua Autoconducerii, ziua când elevii înlocuiesc cadrele didactice, 

asigură procesul educațional, fiind orientați spre a îmbrățișa meseria de 

dascăl. Această sărbătoare se desfăşoară anual, în luna decembrie. 

 

Constatări Participarea activă în procesul educațional. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 4,5 

 

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

procesul educațional 

Domeniu: Management  

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

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

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

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

Dovezi   Procesele-verbale ale ședințelor cu părinții la fiecare clasă; 

 2 părinţi sunt membrii ai Consiliului de Administrație a gimnaziului. 
 Decizia CA nr. din privind revizuirea componenței Consiliului de  

administație conform prevderilor Codului educației. 
 Comitetul părintesc din fiecare clasă, ales la adunarea generală a 

părinților, anual; 
 Comitetul părintesc al școlii, format din președinții comitetelor 

părintești ale claselor,  președintele comitetului părintesc al 
gimnaziului care este ales la adunarea generală a părinților. 

 Proces-verbal nr. din 09.2020 al ședinței Consiliului profesoral cu 
privire la componența Consiliului de Administrație (cu desemnarea a 
2 părinți – membri); 

 Adunarea părintească generală privind discutarea bugetului. 

 

Constatări În instituție este elaborat și valorificat sistematic procesul democratic de 

delegare și promovare a părinților în structurile decizionale ale școlii. 

Astfel, părinții sunt membri ai CA, ajutând considerabil la stabilirea și 

consolidarea parteneriatului școală-familie. Instituția dispune de mijloace de 

informare și comunicare pentru exprimarea opiniei tuturor partenerilor 

educaționali: ședințe cu părinții pe clase, ședințe generale cu părinții, 

paginile  de socializare. Luarea deciziilor de comun acord cu părinții are un 

impact pozitiv asupra calității procesului educațional. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

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

de învățare și odihnă pentru elevi/ copii 

Dovezi  
• Acord de parteneriat cu: Hai Moldova patrula ECO 

• Acord de parteneriat cu: Federația Moldovenească de Fotbal. 

Constatări Parteneriatele sau efectuat conform intereselor elevilor și profesorilor din 

Gimnaziu.  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

consiliul de administrație, implicarea lor și a elevilor, ca structuri 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  
 Planul anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021, aprobat la 

ședința CP din, proces-verbal nr.1;  

 Planul  Strategic de dezvoltare a instituției pentru perioada  

2019-2024, aprobat la ședința CA din, proces-verbal nr.3. 

 Comitetul părintesc al școlii, format din președinții comitetelor 

părintești ale claselor,  președintele comitetului părintesc al gimnaziului 

care este ales la adunarea generală a părinților. 

 Proces-verbal nr. 1 din al ședinței Consiliului profesoral cu privire la 

componența Consiliului de Administrație (cu desemnarea a 2 părinți – 

membri); 

 Comitetul părintesc din fiecare clasă, ales la adunarea părinților, anual; 

 Cererile părinților elevilor claselor primare pentru orele opționale; 

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

deciziilor. Consiliul de administrație este funcțional, părinții sunt implicați 

în procesul de luare a deciziilor cu privire la educație. Se aplică diverse 

mijloace de comunicare pentru exprimarea opiniei părinților și altor 

subiecți, cum ar fi panoul de afișaj, rețele de socializare, poșta electronică 

ședințe generale și pe clase etc. Subiectele de interes major pentru părinți se 

referă la organizarea activităților cultural-sportive, selectarea orelor 

opționale etc. 

 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Dovezi  Organizarea activităţilor de pedagogizare a părinţilor privind educaţia 
copiilor; 

Şedinţe tematice cu părinţii la nivel de clasă; Şedinţe generale cu părinţii; 

Lectorii părinteşti; 

Constatări Elevii și părinți participă la aprobarea Proiectului de buget pentru 

anul de studii 2020-2021 și Planului managerial pentru anul 2020-2021. 

 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 4,5 

 

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

societate interculturală bazată pe democrație 

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

prin actele reglatorii și activități organizate de instituție 

Dovezi  
 Planul anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021, aprobat la 

ședința CP din , proces-verbal nr.1;  

 Planul  Strategic de dezvoltare a instituției pentru perioada  

2019-2024, aprobat la ședința CA din , proces-verbal nr.3. 

 Regulamentul de Ordine Internă. 

 Sărbătoarea , conform planului de activitate a directorului adjunct 

educativ. 

 Ziua poetului . 

 Lecție de patriotism și vitejie.  

 

Constatări În elaborarea actelor reglatorii și activităților organizate în instituție se 

respectă diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă. Elevii au 

posibilitate să cunoască personalități marcante din literatură,sau din viața 

instituției care s-au manifestat în diverse domenii ale vieții, să empatizeze, 

să învețe a respecta diversitatea. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

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

instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 

Dovezi   Planul de activitate al directorului adjunct pe educație; 
 Activități de cultură organizațională (excursii, vizite, mese rotunde 

de comunicare                                non formală) ; 
 Monitorizarea respectului pentru diversităţi culturale, etnice, 

lingvistice, religioase; 

 Planul anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021, aprobat la 

ședința CP din , proces-verbal nr.1;  

 Planificări ale cadrelor didactice. 

 Fișe de evaluare în baza orelor publice,orelor demonstrative la discipline 

școlare ca:educație pentru societate, educație civică, dezvoltarea 

personală. 

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

școlii sunt planificate ținte strategice, care prevăd combaterea 

stereotipurilor și prejudecăților, promovarea educației interculturale. 

 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

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

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

Dovezi   Activitatea cercului „Meșterița”; 

 Activitatea cercului „ Fluierașii”; 
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 Activitatea cercului ,,Istoria și cultura locală” 

 Activitatea cercului ,,Arta dramatică și imitație” 

 Careul de început de an școlar, sfârșit de an școlar (online) 

tradițional; 

 Planul anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021, aprobat la 

ședința CP din , proces-verbal nr.;  

 Planul  Strategic de dezvoltare a instituției pentru perioada 2019-2024, 

aprobat la ședința CA din , proces-verbal nr. 3. 

 Concursul eseelor: Holocaust: istorii și lecții de viață; 

 Activitatea cercurilor și secțiilor sportive din instituție în baza solicitării 

elevilor; 

 

Constatări Asigurarea condiţiilor și a spaţiului educaţional încât să faciliteze 

comunicarea şi colaborarea între copii de diferită origine etnică,  

culturală; 

Activităţi educaţionale privind respectarea diversităţii culturale, etnice, 

lingvistice, religioase; Sunt desfășurate activități de promovare a valorilor 

naționale și de  stat. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 

Dovezi  
 Planul  Strategic de dezvoltare a instituției pentru perioada 2019-2024, 

aprobat la ședința CA din , proces-verbal nr.1. 

 Planul anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021, aprobat la 

ședința CP din , proces-verbal nr.3;  

 Proiectele orelor de  Dezvoltare personală și Educație pentru societate 

cu tematica în domeniul participării democratice, promovare a valorilor 

multiculturale, orelor opționale: Deprinderi de viață . 

Constatări Instituția organizează și desfășoară sistematic, implicând activ elevii și 

cadrele didactice, diverse activități educaționale de nivel local  ce pun în 

evidență viziunile democratice de conviețuire armonioasă într-o societate 

interculturală.  

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -1,5  

Total standard 4,5 

 

Dimensiune II 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 

1)  Existenţa unui Consiliu al 

elevilor eficient. 

2)  Acces la informaţie prin 

intermediul internet- 
ului. 

3) Existenţa şi dotarea spațiului destinat 
activității  Consiliului Elevilor; 

 

1)  Scăderea interesului pentru 

învăţare și implicare din partea 

unor elevi; 

2)  Neîndeplinirea elevilor a 

sarcinilor date pentru acasă. 

3) Proces educațional la distanță 

care nu a permis participarea și 
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4) Existența unui Centru de resurse 
pentru copii cu  CES. 
5) Tradiţii ale şcolii  
6) Consiliul de administrație care 

funcționează   conform Codului 

educației. 

 

implicarea tuturor elevilor; 

4) Slaba motivație din partea 

elevilor ; 

5)  Neimplicarea părinților în 

activitățile extracurriculare din 

cauza pandemiei Covid 19. 

6)  Din cauza pandemiei Covid 

19, sau micșorat esențial 

numărul de parteneriate.  

 

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

*Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, 

origine și stare socială, apartenență religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime 

pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional 

Domeniu: Management 

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

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

asigurare a incluziunii prin activitățile multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de 

sprijin pentru elevii cu CES 

Dovezi   Statutul Instituției Publice Gimnaziul 68, conține sarcini ce prevăd 

asigurarea incluziunii, respectării și egalității de șanse pentru toți copii. 

Conform Statutului gimnaziului se urmărește: asigurarea incluziunii, 

respectării și egalității de șanse  pentru toți copii. 

 Planul anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021, aprobat la 

ședința CP din , proces-verbal nr.1;  

 Regulamentul intern de funcționare al instituției; 

 Planul  Strategic de dezvoltare a instituției pentru perioada 2019-2024, 

aprobat la ședința CA din , proces-verbal nr.3. 

 Promovarea la nivel de instituţie de învăţământ a politicii educaţionale 

a statului cu privire la  educaţia incluzivă; 

 Angajați ai instituției familiarizați cu actele normative în vigoare;  

 Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă cu dotări, echipamente și 

activități ce asigură incluziunea copiilor cu CES; 

 Fișa postului pentru CDS din instituție; 

 Planul anual de activitate a CDS, aprobat de director; 

 Planul anual de activitate al CMI, aprobat de director; 

 Numărul de copii cu CES și numărul de PEI elaborate, pentru anul de 

studii 2020-2021:  copii cu CES, 8 PEI: 3 PEI la treapta primară,  

5 PEI la gimnaziu; 

Constatări Instituția elaborează PDI și PMA, bazate pe politicile statului cu privire la 

educația incluzivă, la valorificarea multiculturalității, proiectează 

documente de asigurare a serviciilor de sprijin. În instituție se organizează 

anual seminare, stagii  de formare continuă a cadrelor didactice de sprijin în 

domeniul educației incluzive, a președinților CMI, desfășurate de către SAP 

municipal. Comisia multidisciplinară intrașcolară este funcțională, având un 

plan de activitate bine structurat. 

Elevii beneficiază de serviciile de sprijin oferite de CDS, care activează în 

CREI. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 
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Indicator 3.1.2. Funcționalitatea structurilor, a mecanismelor și procedurilor de sprijin pentru 

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

pentru copiii cu CES 

Dovezi   Registrul de evidență  alfabetică a elevilor; 

 Ordinul nr.22-b din 30.03.2021 cu privire la punerea în aplicare a 

Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I, pentru anul de 

învățământ 2021-2022, în baza ordinului MECC nr. 01-1/18-86 din 

20.03.2019; 

 Registrele de recensământ și evidență a copiilor din districtul școlar, 

actualizate anual de către cadrele didactice; 

 Planul de activitate al CREI, coordonat de președintele CMI, aprobat de 

director; 

 Registrul de evidență zilnică a frecvenței elevilor; 

 Centrul de resurse pentru educația incluzivă funcțional și dotat; 

 Dosarele personale ale elevilor din instituție, inclusiv a celor cu CES; 

 Lista copiilor cu CES pe ani școlari, aprobată de director. 

 Activități after school cu participarea tuturor copiilor cu CES; 

o Activități cu părinții elevilor; 

 PEI-uri elaborate de către echipa de profesori. 

 

Constatări În instituție funcționează  structuri care asigură protecția drepturilor 

copilului, serviciul de consiliere psihologică a copiilor; Există structuri, 

mecanisme sau proceduri de sprijin pentru copiii cu cerințe 

educaționale speciale. 

Foarte eficientă monitorizarea activității CREI de către SAP mun. Chișinău. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

elaborarea actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența 

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

de învățământ general cu programe combinate] 

Dovezi   Planul de acțiuni privind școlarizarea integrală a tuturor copiilor cu 

vârsta de 7-16 ani și prevenirea abandonului școlar din instituție pentru 

anul de studii 2020 – 2021, aprobat de director; 

 Completarea anuală a Bazei de date a CREI cu informațiile individuale 

despre fiecare elev cu CES: tipul de curriculum, perioada evaluării, 

intrarea în asistență, dacă este inclus cu PEI sau fără, concluzia după 

reevaluare; 

 Prognoza anuală a rețelei școlare, aprobată de către DGETS; 

 Registrul ordinelor privind înmatricularea, transferarea, absolvirea și 

exmatricularea elevilor; 

 Registrul de evidență și eliberare a actelor de studii pentru treapta de 

gimnaziu ; 

 Listele elevilor din grupul de risc (cu 3 și mai mulți copii, social-

vulnerabili, cu ambii părinți plecați, orfani,cu tutelă, familii 

monoparentale etc.); 

 Registrul de evidență alfabetică a elevilor; 

 Procesul-verbal al ședinței CP nr. 1 din cu privire la validarea 

rezultatelor școlare și promovarea elevilor; 

 Ordinul nr. 26 din 25.05.2021 cu privire la colectarea datelor 
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absolvenților ciclului gimnazial în SIPAS. 

 Ordinul nr. 12 din 23.03.2021 cu privire la actualizarea datelor în SIME. 

Desemnarea persoanei responsabile de actualizarea a datelor; 

 Raportul statistic ŞGL-1 – completat corect, prezentat anual la DGETS; 

Constatări În localitate sunt mai multe școli, ceea ce permite migrarea elevilor 

de la o instituție la alta. Crearea și completarea bazei de date a tuturor 

copiilor de vârstă şcolară din districtul școlar                                      privind evoluţiile 

demografice şi perspectivele de şcolarizare pentru următorii 5 ani. . 

În instituție se dețin date și informații cu referire la familiile elevilor 

din grupul de risc: cu 3 și mai mulți copii, cu ambii părinți plecați, cu 

tutelă, familii monoparentale etc. De asemenea, se ține evidența 

mișcării, promovării, absolvirii elevilor, care se consemnează în 

Registrul de ordine pentru elevi. 

 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

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

funcție de necesitățile copiilor 

Dovezi   Activitatea productivă a CMI; 

 Asigurarea evidenţei clare despre elevii înmatriculaţi, inclusiv 

privind mediul familial şi condiţiile de viaţă. Monitorizarea 
înscrierii copiilor din districtul școlar la şcoală şi frecventarea 

regulată de către ei a acesteia. 

 Dosarele elevilor; baza de date completate;

 Rapoarte, note informative

 Planuri operaționale de prevenire a absenteismului;

Rapoarte semestriale, anuale; 

 Crearea condițiilor pentru organizarea și desfășurarea eficientă a 

activităților cu suport educațional în CREI; 

 Planul de activitate al CMI, aprobat de către director, pentru anul de 

studii 2020-2021; 

 Fișa de monitorizare a evoluției în dezvoltarea copilului. 

 Planul educațional individualizat. 

Constatări Instituția monitorizează progresul și dezvoltarea fiecărui elev; 
Instituția asigurară funcționalitatea Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare; 

Instituția asigură servicii de sprijin pentru necesitățile elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Dovezi   Planul anual de activitate al Comisiilor Metodice, aprobat la ședințele 

CM, proces-verbal nr. 1 din 26.08.2020; 

 Proiecte de lungă durată ale cadrelor didactice, discutate la ședința CM, 

coordonate cu directorul adjunct și aprobate de către director până la 15 

septembrie a fiecărui an de învățământ; 

 Proiecte zilnice ale cadrelor didactice; 

 Procese-verbale ale ședințelor Comisiilor Metodice, de analiză și 
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apreciere a orelor asistate; 

 Fișe de asistență la  ore; 

 Proiectele anuale ale diriginților la Dezvoltarea personală. 

 

Constatări Instituția desfășoară procesul educațional în conformitate cu Planul - cadru 

anual, axându-se pe actele reglatorii, în corespundere cu particularitățile și 

nevoile specifice ale fiecărui elev. În dependență de recomandările SAP, 

este constituită  echipa PEI, iar cadrele didactice  elaborează  curriculumul 

modificat al fiecărui elev din cei 8 cu CES.  

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 6,00 

 

Standard 3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, 

nediscriminatorii și respectă diferențele individuale 

Domeniu: Management 

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

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

Dovezi   Lista cu semnături ale angajaților instituției care au fost instruiți privind 

procedura de intervenție instituțională în cazurile ANET și care dețin 

fișa de sesizare, pentru anul de studii 2020-2021; 

 Mapa cu Fișe de sesizare referite; 

 Raportul cu referire la evidenţa sesizărilor privind cazurile de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic; 

 Fișa de post a directorului adjunct pentru educație, fișa de post a 

dirigintelui, a cadrelor didactice; 

 Contractele de muncă și fișele de post ale angajaților cu stipulări privind 

obligativitatea sesizării cazurilor de violență, neglijare, exploatare și 

trafic al copilului; 

 Planul de acțiuni privind prevenirea cazurilor ANET  pentru anul de 

studii 2020-2021, aprobate de director; 

 Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază: 

 Regulamentul intern al instituției respectă principiul 

nediscriminării și a înlăturării oricărei forme de încălcare a 
demnității, promovează tratamentul echitabil, egalitatea de șanse, 

toleranța și respectul reciproc; 

 Fiecare diriginte și membrii administrației monitorizează și 

observă contingentul de  elevi și eventuale acte 

discriminatorii. 

 Familiarizarea personalului şi copiilor / reprezentanţilor lor 

legali (prin modalităţi accesibile) cu privire la procedurile de 

prevenire, identificare, semnalare, evaluare şi soluţionare a 

situaţiilor de discriminare. 

 

Constatări Instituția deține mecanismele pentru identificarea, combaterea oricăror 

forme de discriminare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

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

copiilor cu CES 
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Dovezi  
 Planul  Strategic de dezvoltare a instituției pentru perioada 2019-

2024, aprobat la ședința CA din, proces-verbal nr.1. (Parteneriat  

școală-familie, comunitate); 

 Planul de activitate al CREI, elaborat anual de CDS, aprobat de 

director. 

 Plan de activitate al cadrului de sprijin; 

o Activităţi, evenimente cu tematică respectivă; 

o Registre ale cadrului de sprijin; 

o Note informative, rapoarte, procese-verbale; 

 PDS cu ținte strategice privind educația incluzivă. 

 

Constatări Educația incluzivă ocupă un rol important în toate documentele strategice 
și operaționale ale școlii. Planul strategic și cel operațional al instituției 
reflectă cultura diversității, promovând în majoritatea aspectelor vieții 
școlare programe cu accent pe incluziune și nondiscriminare și activități ce 
țin de respectarea diferențelor, cu implicarea mai multor factori 
educaționali, inclusiv a elevilor, în organizarea acestor activități. De 
asemenea, sunt planificate și desfășurate activități privind dezvoltarea 
comunicării, modalităților de ajutorare reciprocă, a toleranței, precum și 
promovarea interacțiunilor interpersonale, bazate pe respect reciproc și 
acceptarea diferențelor. Implementarea proiectelor în domeniul incluziunii 
copiilor, inclusiv participarea elevilor cu CES la activitățile cultural-
artistice. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

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

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

proceduri 

Dovezi   Asigurarea funcționării mecanismelor pentru identificarea şi 

combaterea oricăror forme de discriminare. 

 Grupul de lucru ANET; Fișa de sesizare; 

 Contractele de muncă și fișele de post ale angajaților conțin stipulări 

privind obligativitatea sesizării cazurilor de violență, neglijare, exploatare 

și trafic al copilului; 

Constatări În Instituția Publică Gimnaziul 68 nu au fost identificate cazuri de 

discriminare și abuz. Instituția asigură șanse egale de incluziune tuturor 

elevilor și respectarea diferențelor individuale și informează/ formează 

frecvent personalul, copiii și reprezentanții lor legali cu privire la 

procedurile de prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a 

situațiilor de discriminare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

respectării individualității și tratării valorice a lor 

Dovezi   Activități planificate cu elevii dotați în Proiectul managerial anual; 
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 Fiecare profesor își planifică activități diferențiate cu elevii. 

 Tratarea copiilor în mod egal, exprimând cerinţele în mod 

echitabil şi alocând responsabilităţile în funcţie de posibilităţile 

şi abilităţile individuale şi nu pe motive care ţin de gen, etnie, 

origine socială sau altele. 

 Activități educaționale și extrașcolare cu tematică; 

o Note informative, rapoarte semestriale, anuale; 

 Proiecte de lungă durată ale cadrelor didactice la disciplinele de studiu, 

discutate la ședința Consiliului Metodic, coordonate cu directorul 

adjunct și aprobate de către director până la 15 septembrie a fiecărui an 

de studii; 

 Proiecte zilnice ale cadrelor didactice; 

 Fișe ale cadrelor didactice de asistență  la  ore; 

 Elaborarea testelor formative pentru elevii cu CES de către cadrele 

didactice; 

 

Constatări Strategiile de învăţare-evaluare utilizate stimulează dezvoltarea 
personalităţii şi tratarea Echitabilă și individualizată a fiecărui elev. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

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

Dovezi   Ore de Dezvoltare personală cu elevii din toate clasele, privind 

prevenirea violenței, discriminării, traficului de ființe, siguranța on-line, 

desfășurate de către diriginți și psihologul școlar, anual, 2020- 2021; 

 Formarea și dezvoltarea calităților empatice în cadrul activităților 

planificate la Managementului clasei. Catalogul clasei, compartimentul - 

Managementul clasei; 

 

Constatări Instituția organizează sistematic activități în vederea informării și 

recunoașterii de către elevi a situațiilor de discriminare și a cazurilor de 

nerespectare a diferențelor individuale. Existența mecanismelor de raportare 

a cazurilor de discriminare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

Total standard 4,5 

 

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

Domeniu: Management 

Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu 

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

resurselor noi 

Dovezi  Gestionarea rezonabilă a resurselor instituţionale existente pentru 

asigurarea unui mediu  accesibil şi sigur pentru fiecare copil. 

 Bugetul instituției. 

 Decizii ale CA. 

 Plan de achiziții. 

 Registrul de evidenţă a bunurilor materiale. 

 Procurarea mijloacelor tehnice-un bloc de sistemă,pentru sala 

Multimedia, Procurarea a 4 televizoare pentru clasele din 

Gimnaziu, Procurarea a 2 boilere pentru spațiile sanitare 
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Procurarea o imprimantă multifuncțională. 

 Schimbarea ferestrelor și reparația lor. 

 Asigurarea alimentației elevilor din treapta primară (132 de elevi), prin 

oferirea zilnică a unui dejun cald; 

Constatări Instituția asigură sistematic crearea unui mediu accesibil și favorabil pentru 

fiecare elev, valorificând și utilizând rațional toate resursele instituționale 

disponibile. Prin valorificarea resurselor financiare instituționale, se 

îmbunătățește anual infrastructura. Nu mai putem procura resurse noi din 

cauza                                                   bugetului deficitar în anul bugetar 2021. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

datele de interes public 

Dovezi   Aplicarea mecanismelor de înregistrare/evidenţă a datelor privind 
progresul şi dezvoltarea 

elevilor. 

 Dosarele personale ale elevilor. 

 Registrul de evidență și eliberare a actelor de studii, paginat și cusut; 

 Declarația-angajament a fiecărui diriginte cu privire la asigurarea 

protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, la 

datele de interes public; 

 Declarația –angajament a utilizatorilor SIPAS, SIME; 

 Ordinul nr.  din cu privire la colectarea datelor absolvenților ciclului 

gimnazial în SIPAS. 

 Ordinul nr. din cu privire la actualizarea datelor în SIME. Desemnarea 

persoanei responsabile de actualizarea a datelor; 

 Contractele de muncă și fișele de post ale angajaților cu stipulări privind 

obligativitatea asigurării protecției datelor cu caracter personal și a 

accesului, conform legii, la datele de interes public; 

 

Constatări Instituția asigură protecția datelor cu caracter personal conform legii. 
Conform legilor în vigoare, este asigurată confidențialitatea datelor 

personale ale elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi   Asigurarea serviciilor psihopedagogice individuale și de 

grup pentru     asigurarea serviciilor de sprijin în funcţie de 
necesităţile copiilor și incluziunii; 

 Activităţi, evenimente cu tematică respectivă; 

 Note informative, rapoarte, procese-verbale. 

 Blocuri sanitare reparate; 

 2 intrări de acces în instituție și în cadrul instituției pe galeriile etajului 

1; 

 Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă dotat cu mobilier, 

computer, laptop, imprimantă, covor, masă pentru computer,  dulap-

etajeră, cuiere și dulapuri pentru haine; 

 cabinetul medical dotat cu utilaj și medicamente conform cerințelor; 
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 Sala de computere cu 16 calculatoare performante; 

 Clasă Multimedia: proiector etc.; 

Constatări Instituția dispune de un mediu accesibil pentru incluziunea tuturor 
copiilor, inclusiv celor cu CES. 

Laboratoarele mai necesită a fi dotate cu echipament adecvat. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi  Utilizarea tehnologiile informaţionale şi de comunicare adaptate la 

necesităţile tuturor elevilor, inclusiv ale elevilor cu cerinţe educaționale 

speciale. 

 Mijloace TIC în dotarea instituției; 

 Abordarea unei educații incluzive; 

 Registrele şcolare; 

 Proiectele didactice de lungă şi de scurtă durată; 

 Fiecare clasă este dotată cu un  televizor ; 

 Cabinetul de informatică dotat cu 15 de calculatoare, conectate la 

internet; 

 

Constatări Mijloacele de învățământ și auxiliarele curriculare sunt puse în 

aplicare, utilizând tehnologii informaționale și de comunicare. 

Nu toate cadrele didactice posedă și implementează TIC în procesul de 

predare-învățare- evaluare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 5,25 

 

Dimensiune III 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 

1) Existenţa unui CREI Centru de 

resurse pentru educația incluzivă 

funcțional. 

 2)Acces la informaţie prin intermediul 

internet-ului. 

3) Comunicarea on-line in cadrul 

comunitătii școlare; 

4) Grupuri de lucru și comisii-CMI, 

Grupul intrașcolar, care își desfășoară 

activitatea la un nivel înalt; 

 

 
1) Scăderea interesului pentru 

învăţare și implicare 
din partea unor elevi; 
2) Volum mare de teme și sarcini 
didactice propuse elevilor; 

3) Buget insuficient pentru a 

dezvolta Centrul de resurse 

creat; 

4) Proces educațional la 

distanță care nu a permis 

participarea și implicarea 

tuturor elevilor; 

5) Slaba motivație din partea 

elevilor; 

 6) Rezistență din partea unor 

cadre didactice privind 

utilizarea TIC la lecții. 
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Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional 

de calitate 

Domeniu: Management 

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

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

monitorizare a eficienței educaționale 

Dovezi  
 Planul  Strategic de dezvoltare a instituției pentru perioada 

2019-2024, aprobat la ședința CA din, proces-verbal nr.2. 

(Parteneriat  școală-familie, comunitate); 

 Planul anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021, aprobat la 

ședința CP din, proces-verbal nr.1;  

 Planul anual al directorului adjunct pentru instruire, aprobat de director; 

 Instruirea cadrelor didactice privind aplicarea platformelor educaționale 

online; 

 Delegarea cadrelor didactice la stagiile de formare privind 

implementarea Curricula 2019 la toate disciplinele școlare. 

 Fișele de asistențe la ore; 

 Procese-verbale ale ședințelor comisiilor metodice; 

 Rapoarte statistice semestriale, prezentate DGETS mun. Chișinău, 

privind reușita școlară a elevilor. 

 

Constatări Activităţile planificate sunt orientate spre a măsura şi a estima 

progresele înregistrate de către cadrele didactice, dar şi pentru a 

elabora măsuri de corecţie şi de îmbunătăţire pe baze reale de cercetare 

prin monitorizare, analiză şi prognoză a activităţilor de învăţare pe tot 

parcursul întregii vieţi. 

Administraţia documentează sistematic progresul în atingerea 

rezultatelor planificate,  practicile de succes și modalitățile de 

abordare a problemelor prin asistențe la ore şi 

monitorizarea asistenților reciproce de către cadrele didactice. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

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

Dovezi   Planul de activitate a Comisiilor  Metodice, aprobat de director; 

 Planul de activitate a cercurilor și secțiilor de sport din instituție, 

aprobate de director; 

 Cadrele didactice, membri ai comisiilor raionale de evaluare a lucrărilor 

în cadrul examenului de absolvire a gimnaziului; 

 Elaborarea, implementarea și monitorizarea realizarării 

eficiente a curriculum-ului  școlar. 

Constatări Instituția realizează programele și activitățile din planurile strategice și 
operaționale. 

 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

transparent, democratic și echitabil al deciziilor cu privire la politicile instituționale, cu aplicarea 
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mecanismelor de monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui model eficient de 

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi   Ordinul 59 din 10.09.2020 cu privire la numirea șefilor de Comisie 

Metodică; 

 Ordinul nr. 68 din  17.09.2020 cu privire la constituirea comisiei de 

atestare; 

 Informarea părinților despre prevederile Regulamentului de organizare 

și funcționare a instituției de învățământ, a Planului anual de activitate 

în cadrul Adunării generale a părinților. 

 Informații de interes public, afișate sau anunțate prin intermediul 

panourilor informative ale instituției, paginii web; 

 Planul  de activitate al Consiliului  elevilor din IP GM 68 pentru anul de 

studii 2020-2021, aprobat de director . 

Constatări Instituția asigură modul transparent, democratic al deciziilor cu privire la 

politicile instituționale, prin implicarea largă a reprezentanților actorilor 

educaționali, aplică un mecanism de monitorizare a eficienței educaționale 

și promovează un model de comunicare intern și extern cu privire la 

calitatea serviciilor prestate de instituție. Deciziile luate în cadrul diferitor 

comisii sunt transparente, prin postare în avizierul gimnaziului, prin 

postările pe pagina de profil a instituției, a  managerului principal. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

de învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia 

Dovezi   IP GM 68 este o instituție tip, cu suprafața de   m2 și capacitate de 860 

de locuri în care învață 255 de elevi; 

 Instituția dispune de un bloc de studii cu trei etaje, de sală sportivă - 

286,9 m2, și sală festivă de - m2., cabinet metodic -1, terenuri de sport - 

4, săli de studii, laboratoare. 

 Spațiile școlare sunt accesibile pentru toți elevii. 

 În şcoală există conectare la Internet şi reţeaua WI-FI; 

 

Constatări Organizarea procesului educaţional utilizând echipamente, 

materiale şi auxiliare curriculare necesare aplicării curriculumului 

naţional în raport cu obiectivele şi misiunea instituţiei; Materiale şi 

echipamente didactice; Analize, rapoarte, note informative; 

Spaţii corespunzătoare, disciplinelor şcolare; Lista de achiziţii;  Registrul de 

evidenţă a materialelor, cărţilor şi altor echipamente; . 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

curriculare necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale 

acestuia, a curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate 

Dovezi   Documentația cadrelor didactice, completate conform Nomenclatorului 

documentației școlare; 

 Fond de manuale/ fond de literatură artistică, adecvat numărului de 

elevi; 

 Contractul de conectare la Internet  a întregii  instituției atât cu Wi-Fi, 

cât și cablu, ceea ce oferă siguranță în realizarea demersului instructiv-
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educativ; 

Planificări ale cadrelor didactice pentru desfășurarea  orelor,  folosind TIC; 

Constatări În cadrul instituţiei sunt prezente variate echipamente, materiale didactice, 

necesare pentru implementarea curriculumului național, inclusiv 

curriculumului modificat și a planurilor educaționale individualizate, pentru 

desfăşurarea activităţilor de realizare a ofertei școlii pentru disciplinele 

școlare și opționale: fiecare cadru didactic dispune în cabinet de literatura 

didactică necesară. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Indicator 4.1.6. Încadrarea personalului didactic și auxiliar calificat, deținător de grade didactice 

(eventual titluri științifice), pentru realizarea finalităților stabilite în conformitate cu normativele în 

vigoare 

Dovezi   În instituție activează 25 de cadre didactice;  

 Contracte individuale de muncă, încheiate în perioada angajării; 

 Registrul și Dosarul cu ordine interne de angajare/ eliberare; 

 Dosare personale ale cadrelor didactice cu date privind angajarea, 

promovarea, pregătirea psihopedagogică și de specialitate conform 

prevederilor normative în vigoare; 

 Lista de tarifare, elaborată anual și aprobată de către DGETS mun. 

Chișinău; 

 Listele de control, elaborate anual, aprobate de către DGETS mun. 

Chișinău; 

 Plan de formare continuă a cadrelor didactice pentru 3 ani, aprobat de 

director; 

 Plan de atestare pentru 5 ani: 2016 – 2021, aprobat de director; 

 1 cadru didactic din instituție - formator raional privind alfabetizarea 

digitală a cadrelor didactice; 

 Cadrele didactice sunt implicate în diverse activități de formare 

profesională cum ar fi: seminare, ateliere de lucru, mese rotunde, 

conferințe, webinare;  

 

Constatări  Asigurarea unui număr suficient de cadre didactice şi auxiliare 

pentru realizarea finalităţilor stabilite prin curriculum-ul naţional; Plan 

perspectiv al necesarului de cadre pentru  următorii 5 ani; Oferta 

necesarului de personal; Diversificarea ofertei de opționale; Plan 

operațional de formare continuă;  Documentația comisiei de atestare;  

Certificate, alte acte care atestă formarea continuă a cadrelor didactice și 

manageriale; Graficul formărilor continuă; 

Cadrele didactice se evaluează la sfârşit de an şcolar conform Fișei de 

autoevaluare/ evaluare a cadrului didactic. Cadrele didactice dețin 

Portofoliul profesional, unde se regăsesc  Certificate de participare la 

cursuri, seminare, formări, traininguri, etc. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi  
 Planul anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021, aprobat la 
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ședința CP din, proces-verbal nr.1;  

 Repartizarea orelor opționale pentru anul de studii 2020-2021; 

 Repartizarea orelor extracurriculare; 

 Repartizarea secțiilor sportive; 

 Cereri ale părinților și elevilor pentru ore opționale și cercuri/ secții 

sportive; 

 Cataloagele școlare; 

Proiecte de lungă durată la disciplinele școlare, discutate la ședința CM, 

coordonate de directorul adjunct, aprobate de director; 

Constatări Rapoartele prezente în instituţie, cataloagele şcolare şi notele 

informative ale controalelor tematice demonstrează că Curriculum 

Naţional se aplică şi se adaptează de către cadrele didactice în 

condiţiile instituţiei. 

 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 9,75 

 

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

finalitățile stabilite prin curriculumul național 

Domeniu: Management 

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

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi   Planul anual al directorului adjunct pentru instruire, aprobat de director; 

 Activități de consultanță în baza Nomenclatorului tipurilor de 

documentație școlară, noiembrie 2020-aprilie 2021; 

 Fișele de asistențe la ore ale fiecărui membru al echipei manageriale; 

 Procese-verbale ale ședinței comisiilor metodice; 

Reușita școlară, rapoarte statistice semestriale, prezentate DGETS mun. 

Chișinău. 

Constatări Monitorizarea internă de către administrația gimnaziului;  
Monitorizarea în baza Legii 270/2018 în scopul stabilirii sporului 

pentru performanță al angajaților. 

 Fișe de monitorizare 

 Fișe de evaluare a lecțiilor; 

 Fișe de autoevaluare completate de către cadrele didactice și 

manageriale; 

Monitorizarea responsabilă de către DGETS mun. Chișinău, în anul de 

studii 2020-2021, a avut un impact pozitiv în activitatea educațională. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

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

instituționale și naționale 

Dovezi   Plan de formare continuă a cadrelor didactice pentru 3 ani, aprobat de 

director; 

 Prezentarea informației pentru DGETS mun. Chișinău, la început de 

fiecare an  calendaristic, cu referire la necesitatea de cadre; 

 Desfășurarea activităților de promovare a imaginii pedagogului printre 

elevi și desfășurarea anuală a activității „Ziua autoconducerii” în luna  

decembrie. 
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 Formarea continuă, 3 cadre didactice au fost la cursurile de FPC. 

Constatări În Programul de Dezvoltare Instituțională și Proiectul managerial anual 
al instituției de învățământ sunt incluse programe și activități de recrutare 
și de formare continuă a cadrelor didactice și auxiliare din perspectiva 
nevoilor individuale, instituționale și naționale. 

Fiecare cadru didactic și-a proiectat propriul traseu de dezvoltare 

profesională. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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   Prezentarea informației pentru DGETS mun. Chișinău, la început de 

fiecare  an  calendaristic, cu referire la  necesitatea de cadre; 

 Demers către MECC  pentru a permite activitatea cu suprasarcină a 7 

cadre didactice pentru anul de studii 2020-2021; 

 Instituția este asigurată cu un număr suficient de resurse umane 

nedidactice, conform statelor de personal; 

 Toate orele, conform Planului cadru, sunt predate de specialiști cu 

pregătire în domeniu; 

 Dotarea cu echipament și tehnica necesară a tuturor cabinetelor 

didactice; 

 Proiectele de lungă durată și cele zilnice sunt elaborate individual și 

respectă în totalitate Curricula școlară, aprobate/ coordonate de membrii 

direcției gimnaziului; 

 Orarul lecțiilor este elaborat în conformitate cu cerințele stipulate și este 

aprobat la ședința CA din luna septembrie a fiecărui an; 

 Directorii adjuncți verifică periodic completarea Cataloagelor școlare de 

către profesori, încălcările în procesul de completare fiind consemnate la 

rubrica „Observații”; 

  

 

Constatări Instituția dispune  de suficiente resurse educaționale pentru realizarea 

finalităților, stabilite prin curriculum-ul național, asigurând un proces 

educațional performant. Proiectarea didactică se realizează conform 

Curricula pe discipline: planurile de lungă durată și planurile zilnice. 

Activitățile educative sunt programate în orarul activităților didactice, 

aprobat la Consiliul de administrație și afișat la panoul informativ. Toate 

orele prevăzute de planul–cadru pentru învățământul primar, gimnazial  sunt 

consemnate conform instrucțiunilor de completare a registrelor școlare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

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

procesul educațional 

Dovezi    În august 2021 cu profesorii din Gimnaziul 68 sau efectuat formări cu 

Tematica: "Tehnologiile Informaționale și Comunicaționale - în predare, 

cercetare și învățare". La care profesorii din Instituție  au fost  

familiarizați cu aplicațiile ce pot fi utilizate pentru predarea online. 

 Organizarea activităților didactice în perioada pandemică conform 
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reglementărilor speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, 

în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de 

învățământ primar, gimnazial și liceal; 

 Fișe de observare a lecțiilor, ale managerilor liceului; 

 Proiecte didactice ce au la bază predare cu utilizarea TIC; 

 Controale frontale la discipline, conform planului de activitate. 

Constatări Profesorii Instituției și Cadrele manageriale, sunt permanent implicați în 

diverse formări, pentru a-și spori competențele în aplicarea Tehnologiilor 

Informaționale și Comunicaționale în demersul său pedagogic.  

Instituția monitorizează, sistematic și eficient, utilizarea resurselor 

educaționale, aplicarea strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în 

procesul educațional, centrarea pe Standardele de eficiență a învățării. În 

procesul de învățământ se aplică diverse strategii didactice  interactive în 

scopul eficientizării învățării conform standardelor.  

În contextul epidemiologic de Covid-19 atunci când școala a trecut la modul 

de studiere Online profesorii pentru efectuarea orelor au utilizat TIC și 

platformele Google Meet, ClassRoom ale browserului Companiei Google, 

Skype, Zoom ș.a. Mai mult de 75% din colectiv folosesc TIC și la lecțiile cu 

prezență fizică. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

eficiență a învățării 

Dovezi   Procesele-verbale ale ședințelor Comisiilor Metodice cu privire la 

discutarea și aprobarea proiectelor de lungă durată: 

 Fișe de asistare la ore; 

 Asistenţe la ore: monitorizarea elaborării proiectării didactice a 

lecţiei sau pe unităţi de învăţare; 

 Întruniri metodice organizate de DGETS; 

 Organizarea seminarelor metodice din perspectiva curriculumului 

modernizat și a temei de cercetare; 

 Susținerea orelor publice și debrifarea lor de către profesori din 

Comisia Metodică (Bârcă Maria, Mititelu Angela), directori 

adjuncți; 

 Planurile de activitate ale Comisiilor Metodice aprobate; 

Constatări Cadrele didactice elaborează proiecte didactice de lungă și scurtă 

durată în conformitate cu principiile educației centrate pe elev și pe 

formarea de competențe, în baza Curriculumul-ui la disciplinele școlare, 

Ghidului metodologic și Reperelor metodologice. 

Proiectele de lungă durată sunt discutate în cadrul ședinței Comisiilor 

Metodice, coordonate de directorul adjunct și aprobate de directorul 

gimnaziului. 

 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

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

copilului 
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Dovezi   Proces-verbal nr. 6 din al ședinței CP cu privire la admiterea la 

examenele de absolvire a gimnaziului (24 elevi admiși la sesiunea de 

examene); 

 Planul anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021, aprobat la 

ședința CP din , proces-verbal nr.1;  

 Rezultatele obținute la examenele de absolvire a gimnaziului; 

 Teste de evaluare finale cl. a IV-a la limba română și matematică; 

 Teste sumative la sfârșit de an școlar în clasele a V – a, IV 

– a la  matematică; 

 Analiza rezultatelor.  Succese şi insuccese. 

Constatări În instituție se desfășoară sistematic procesul de evaluare a rezultatelor 

învățării în conformitate cu standardele și Referențialul de evaluare, 

urmărind progresul fiecărui elev. Evaluarea rezultatelor învățării sunt 

planificate în planul de lungă durată la disciplină în baza curriculumului, 

conform prevederilor MECC. Fiecare cadru didactic stochează rezultatele 

probelor de evaluare, conform unor scheme, care le permite să ducă o 

evidență a progresului elevului. Metodele și instrumentele de evaluare se 

stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psiho- fiziologice ale 

elevilor şi de specificul fiecărei discipline. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu 

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

operațională 

Dovezi   Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație, aprobat de 

către director; 

 Proiectarea activităților extracurriculare, aprobate de director; 

 Scenarii ale activităților extracurriculare, elaborate de cadrele didactice, 

coordonate de directorul adjunct pentru educație; 

 Catalogul cercurilor și secțiilor sportive; 

 Orarul cercurilor, aprobat de director; 

 Festivalul raional a obiceiurilor și datinilor străbune de Crăciun: 

Bulgăraș de veste bună, decembrie 2020; 

 Organizarea Zilei Mihai Eminescu – 171 ani de la nașterea geniului 

literaturii române; 

 Decada Circulației Rutiere, desfășurată anual în perioada 1-10 

septembrie prin activități educative: „În drum spre şcoală", „Strada și 

eu”, „Pietonul'', „Cum  ajung acasă?", „Strada nu e loc de joacă", „Prima 

mea bicicletă", „Ce mai spun indicatoarele?", „De-a şoferii şi pietonii" „ 

Un gest necugetat", „Strada” etc.; 

 Bilunarul ecologic: Un arbore pentru dăinuirea noastră, în perioada 

aprilie-mai 2021; 

Constatări Proiectul managerial anual include planificarea activităților 

extracurriculare în concordanță cu                           misiunea școlii, cu obiectivele din 

Curriculumul național și cu obiectivele de planificare strategică și 

operațională. Este încurajată implicarea tuturor elevilor în activitățile 

extracurriculare, cercuri și secții sportive.  

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 
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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  
I. Expoziția cu tematica Pascală a lucrărilor confecționate în cadrul 

lecțiilor de educație tehnologică. 

II. Lucrul individualizat cu elevii cu CES: 10 beneficiari;  

III. Participarea elevilor la olimpiada locală, anual, în luna decembrie. În 

rezultat, elevii deținători ai locurilor I-III, sunt promovați pentru a 

participa la olimpiada municipală. 

IV. Participarea la competiții sportive municipale. 

V. Fondul de carte corespunde numărului de elevi din instituţie; 

Constatări Instituția asigură sprijin individual pentru toți elevii ca ei să primească o 

educație de calitate, prin programe de studiu adecvate, aranjamente 

organizaționale, strategii de predare,utilizarea resurselor și parteneriatelor 

cu comunitățile lor. În școala noastră există serviciu de sprijin (cadru de 

sprijin) potrivit necesităților speciale ale elevilor. Însăși elevii cu CES și 

elevii dotați sunt integrați în toate structurile din Instituție. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 11 

 

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

educațional 

Domeniu: Management 

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

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

decizional privitor la optimizarea resurselor 

Dovezi   Planul de activitate al secțiilor sportive, aprobat de director; 

 Sală de festivități, sală de sport, Centrul de resurse pentru educaţia 

incluzivă, bibliotecă,  sală multimedia; 

 Proiecte didactice ale activităților extracurriculare, coordonate cu 

directorul adjunct pentru educație; 

 Planul de activitate al bibliotecii, aprobat de directorul instituției; 

 Orarul de activitate al bibliotecii, aprobat de director; 

 Asigurarea tuturor elevilor cu manuale; 

 Careuri de deschidere solemnă și finalizare a anului școlar cu 

participarea părinților, anual; 

 Participarea reprezentanților elevilor și părinților în componența CA:  

- Proces-verbal nr.1 din al ședinței CP cu privire la delegarea 

reprezentantului elevilor în componența CA;  

 Cereri ale părinților privind solicitarea orelor opționale; 

Constatări Instituția oferă acces elevilor la toate resursele educaționale și asigură în 

toate cazurile participarea elevilor și a părinților în procesul decizional, 

privind optimizarea acestor resurse. Pentru toți elevii a fost asigurat accesul 

la resurse educaționale, bibliotecă, laboratoare, sală de festivități, de sporturi 

ș.a. Comitetul Părintesc, Consiliul elevilor participă, prin reprezentanții săi, 

la procesul decizional privind utilizarea resurselor educaționale. Forme de 

participare ale părinților în luarea deciziilor în școală sunt: reprezentanți ai 

părinților și elevilor în CA, ședințele cu părinții, care abordează subiecte 

privind rezultatele școlare, organizarea procesului educațional, solicitarea 

cursurilor opționale. Se desfășoară activități extracurriculare în parteneriat 
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cu părinții, careuri de inaugurare și finalizare a anului școlar. Pentru 

asigurarea accesului elevilor și părinților la resursele educaţionale instituţia 

a coordonat orarul lecţiilor cu orarul activităților extracurriculare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 

modificat sau a PEI 

Dovezi   Evidența anuală a elevilor cu performanțe semnificative; 

 Activitățile adăugătoare de lucru ale profesorilor cu aceștia,  

 Planul anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021, aprobat la 

ședința CP din, proces-verbal nr.;  

 Ordinul nr.  din cu privire la actualizarea datelor în SIME. Desemnarea 

persoanei responsabile de actualizarea a datelor; 

 Baze de date a copiilor cu CES, bază de date SIME. 

 

Constatări Instituția deține și actualizează permanent baza de date privind  

performanțele tuturor elevilor, inclusiv rezultatele parcurgerii 

curriculumului modificat sau PEI. 

 Premierea elevilor la sfârșitul anului de studii cu premii bănești și diplome 

de Primăria Sângera. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi   Decernarea premiilor bănești elevilor claselor gimnaziale în nominația: 

cel mai bun elev/elevă al anului la Careul solemn "Ultimul sunet". Premii în 

sumă de 100 de lei (Primăria Sângera) 

 Premierea elevilor cu Diplome de Merit. 

 Premierea elevilor/ colectivelor de clasă cu diplome pentru participare 

activă la activitățile desfășurate în ianuarie cu ocazia Zilei Mihai 

Eminescu.  

  

Constatări Instituția creează condiții necesare și diverse posibilități de manifestare a 

potențialului creativ al tuturor copiilor/ elevilor prin activități formale și 

nonformale și realizează o politică obiectivă, echitabilă și transparentă de 

promovare a succesului școlar.  

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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  
 Secția de sport conform cererilor elevilor:  fotbal, tenis de masă. 

 Elevii sunt implicați în cercurile din  gimnaziu precum:  
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 Comisiile Consiliului Elevilor: 

 Monitorizarea activității individuale, eficiente a elevilor în cadrul 

învățării interactive prin  cooperare; 

 Produsele proiectelor elevilor, analiza rezultatelor elevilor. 

.....Portofolii ale elevilor; 

 Fise de evaluare/autoevaluare. 

 

Constatări Instituția încadrează elevii în învățarea interactivă prin cooperare, în 

învățarea individuală eficientă, subliniindu-le capacitățile. Elevii sunt 

susținuți pentru a participa la activități transdisciplinare, în scopul 

dezvoltării competențelor participative. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 5,25 

 

Dimensiune IV 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

1) Instituția, prin întreaga sa activitate, 

este orientată spre creșterea calității 

educației și spre îmbunătățirea continuă 

a resurselor umane și materiale. 

2) Instruirea/formarea continuă a 

personalului didactic şi didactic auxiliar 

în domeniul managementului 

educațional si instituțional, a părinţilor 

pentru aplicarea procedurilor legale în 

organizarea instituţională şi de 

intervenţie în cazurile de abuz, 

neglijare, violenţă. 

3) Planificarea şi realizarea diferitor 

activităţi şcolare şi extraşcolare de 

prevenire şi combatere a violenţei în 

şcoală cu/fără implicarea părinţilor 

sau a altor reprezentanţi ai 

comunităţii. 

4) Asigurarea accesului tuturor 

elevilor la servicii de sprijin pentru 

dezvolare fizică, psihică şi 

emoţională: centrul de resurse, 

serviciul psihologic şcolar. 

 

 

 

 Procesul educațional la 

distanță care nu a permis 

participarea și implicarea 

tuturor elevilor; 

 Lipsa cadrelor didactice cu 

grad didactic I; 

 Atelierul de educație 

tehnologică nu este dotat 

conform cerințelor actuale. 

 Număr redus de activități 

extracurriculare desfășurate, 

din cauza pandemiei COVID-

19. 

 

 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

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

echității de gen 

Domeniu: Management 

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

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

politici și programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a activităților de 
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prevenire a discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul 

interrelaționării genurilor 

Dovezi   Planul anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021, aprobat la 

ședința CP din , proces-verbal nr.; Dimensiunea 5: Educație sensibilă la 

gen; 

 Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază: 

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație, aprobat de 

către director; 

 Regulamentul de ordine internă. 

 Raportul statistic privitor la evidența dintre băieți și fete în clase. 

 Aplicarea procedurii legale de organizare instituțională și de 

intervenție a lucrătorilor  instituției în cazurile de ANET și 

asigurarea cu servicii de consiliere și orientare în domeniul 

interrelaționării genurilor ; 

 Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, 

neglijare, trafic al  copilului, din ; 

 Plan de acțiuni privind reducerea violenței în mediul școlar 

pentru anul de studii 2020- 2021; 

 Fișele de post ale angajaților, a diriginților de clasă; 

 Acțiuni de implementare a Curriculumului disciplinei Dezvoltare 

personală; 

 Registrul de evidență a fișelor de sesizare; 

 Registrul de evidență a elevilor din grupul de risc, pentru anul 

2019-2020; 2020-2021; 

 Chestionare cu părinții, elevii. 

 

Constatări Angajații gimnaziului sunt obligați să sesizeze toate cazurile de 

discriminare, abuz sau neglijare a copiilor în baza ordinului și 

obligațiunile din fișa postului. 

În cadrul şedinţelor CP sunt discutate probleme privind Procedura 

de identificare, înregistrare şi evaluare iniţială a cazurilor suspecte 

de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului”. 
Aplicarea de către personalul didactic şi didactic auxiliar a 
metodologiilor care încurajează participarea echitabilă atât a fetelor 
cât şi a băieţilor în cadrul procesului educaţional. 

 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi   Planul anual de activitate pentru anul școlar 2020-2021, aprobat la 

ședința CP din , proces-verbal nr.; Dimensiunea 5: Educație sensibilă la 

gen; 

 Dovezi de participări ale cadrelor didactice la stagii/ ateliere/ formări 

profesionale cu  tematici ce țin de echitatea de gen; 

 Materiale didactice care promovează educaţia de gen.; educația 

toleranței. 

Constatări Instituția aplică eficient procedura legală de organizare instituțională și de 

intervenție a lucrătorilor instituției în cazurile de ANET și a formării 
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cadrelor didactice în privința echității de gen, asigură servicii de consiliere 

și orientare în domeniul interrelaționării genurilor. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Dovezi   Proiecte didactice; 
 Panoul de afişaj, buletine informative, broşuri;  
 Discuţii cu cadrele didactice; 
 Chestionare promovate cu elevii şi părinţii; 
 Feedback-ul din partea elevilor, părinţilor; 
 Note informative referitor la activităţile desfăşurate; 
 Starturi vesele. 

Constatări Organizarea activităţilor curriculare şi extracurriculare de promovare a 
echităţii de gen;  
Promovarea de către cadrele didactice în activitatea educaţională a unui 
comportament nediscriminatoriu în raport cu  genul. 
Organizarea activităților cu privire la nediscriminarea minorităților 
(discriminarea rasială).  
Implicarea scăzută a părinţilor şi a comunităţii în activităţi cu teme 
privind echitatea de gen. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 4,5 

 

Dimensiune V 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

1) Asigurarea serviciilor de 
consiliere şi orientare în domeniul 
comunicării şi interrelaţionării 
genurilor; 

2) Realizarea planificărilor 
incluzând dimensiunea 
echitate de gen; 

3) Organizarea activităţilor curriculare 
şi  extracurriculare de promovare  

a echităţii de gen. 

1) Implicarea scăzută a părinţilor 

şi a comunităţii în activităţi cu 

teme privind echitatea de gen. 

 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala 

dispune de întregul material curricular 

(planuri de învăţământ şi programe şcolare, 

manuale, ghiduri). 

 Media pe clase este de 21  elevi, ceia ce e 

benefic pentru educația centrată pe elev ; 

 Cadre didactice calificate:  

profesori cu gradul I - ; 

cadre didactice cu grad didactic II - ;  

toți experimentați, având  calificative înalte  

la lecțiile predate. 

 Dotarea cabinetului de informatică  cu 

 Numărul mic al elevilor înscrişi în 

clasa a I-a. 

 Fluctuația elevilor în  clasele I-IX. 

 Lipsa  cadrelor  didactice tinere la 

disciplinele reale; 

 Numărul mic de ore nu ne permite 

să angajăm un specialist calificat; 

 La nivelul catedrelor metodice nu 

există auxiliare curriculare – 

manuale învechite, caiete de 

lucru, culegeri de probleme, 
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mijloace tehnice moderne. 

 Existenţa în şcoală a sălilor de clase, 

laboratoarelor de chimie, biologie, fizică, 

informatică,  sălă de festivități (160  de 

locuri), stadioane de sport, sală de sport. 

Gimnaziul are un stadion performant, dat în 

exploatare în anul de studii 2020-2021. 

 Interesul cadrelor didactice pentru un 

învăţământ modern, complex; 

 Existenţa unui grup de elevi și profesori care 

lucrează pentru  performanţe la concursurile 

școlare. 

 Participarea elevilor şi a cadrelor didactice la 

activităţi extracurriculare și manageriale de 

nivel local și municipal. 

 Medie satisfăcătoare obţinută la nivel primar, 

gimnazial (2 elevi corigenți). 

 Interesul conducerii și a cadrelor didactice a 

şcolii pentru dezvoltarea bazei tehnico-

materiale. 

 Oferta şcolii satisface nevoile beneficiarilor 

(ore opționale, cercuri sportive). 

 

îndrumătoare etc. 

 Rezultate modeste obţinute la 

olimpiadele şi concursurile  

disciplinelor curriculare. 

 Lipsa de interes din partea unor  

profesori, elevi şi părinţi pentru 

procesul instructiv-educativ de 

calitate. 

 Resurse financiare extrabugetare 

limitate pentru activitatea școlilor 

cu un număr mic de elevi, lucrări 

de reparație generale (geamuri, 

coridoare, sala de sport, sălile  de 

clasă, etc) și achiziționarea de 

bunuri calitative în scopul 

îmbunătățirii condițiilor de 

activitate. 

 Posibilităţile restrânse de 

motivare financiară a cadrelor 

didactice. 

 Indiferența unor cadre didactice, a 

părinților și a elevilor față de 

păstrarea bunurilor materiale din 

școală;  

 Lipsa cadrelor nedidactice  din 

cauza salariului mic. 

 Lipsa motivației la o parte dintre 

cadrele didactice de a se implica 

în activități de promovare a 

experienței profesionale. 

Oportunități Riscuri 

 Posibilitatea de informare şi comunicare 

rapidă cu Primăria Sângera și DGETS mun. 

Chișinău  şi alte instituții. 

 Sprijinirea elevilor provenind din medii 

sociale defavorizate prin programe 

guvernamentale. 

 Cadre didactice cu spirit de iniţiativă. 

 Asigurarea unor cursuri de perfecţionare  prin 

instituțiile abilitate pentru formare 

profesională continuă. 

 Posibilitaea initierii unor proiecte 

educaționale. 

 Implicarea SAP-ului în lucrul cu elevii cu 

CES. 

 

 Situaţia socio-economică precară 

a familiilor din care provin unii 

elevii. 

 Insuficienta conştientizare a unor 

factori de decizie privind 

priorităţile şi direcţiile de evoluţie 

necesare în educație. 

 Insuficienta conştientizare a 

părinţilor elevilor  la rolul lor de 

principal partener educaţional al 

şcolii. 

 Lipsa de supraveghere a elevilor 

în cazul familiilor dezmembrate 

sau ale celor plecate în străinătate. 

 Lipsa cadrelor didactice tinere. 
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 Micșorarea numărului de elevi. 

 

 

 

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 
2020_-2021__ 

Anul de studiu 
20__-20__ 

Anul de studiu 
20__-20__ 

Anul de studiu 
20__-20__ 

 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

1.1 10 7,75 77,5%       

1.2 5 3,75 75%       

1.3 5 3,75 75%       

2.1 6 4,5 75%       

2.2 6 4,5 75%       

2.3 6 4,5 75%       

3.1 8 6 75%       

3.2 7 4,5 64,28%       

3.3 7 5,25 75%       

4.1 13 9,75 75%       

4.2 14 11 78,57%       

4.3 7 5,25 75%       

5.1 6 4,5 75%       

Total 100 75 75%       

 

* În cazul în care un anumit standard sau anumiți indicatori nu se aplică la evaluarea instituției date, la Total se va înscrie suma 

punctelor acordate prin indicatorii evaluabili. 

 

Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic: 

 
Anul de studiu Nr. total cadre 

didactice 

Distribuția calificativelor 

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător 

2020-2021      

      

      

      

  

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 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Semnătura cadrului de conducere                                                        Taburceanu Valerii 
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