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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  IP Gimnaziul “Victor Coțofană” dispune de Pașaport tehnic cu nr. cadastral  3614204420. 

Autorizație Sanitar-veterinară de funcționare seria ASVF nr.0028446 , valab. nelimitat 

Autorizație sanitară de funcționare nr.89/115 valabilă până la 25.10.2023 

Raport de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției de învățământ, 

aprobat la Consiliul de administrație, proces-verbal nr 07din 24.08.2020, coordonat Șef DE 

Drochia, Medic -șef CSP Drochia, Șef DRSA. 

Planul de profilaxie a infecției COVID -19 în IP Gimnaziul “Victor Coțofană”, aprobat de 

director și coordonat cu CSP Soroca 

Graficul de igienizare a spațiilor și a teritoriului IP Gimnaziul “Victor Coțofană” aprobat de 

director  

Listele tuturor angajaților care au realizat controlul medical, fișa medicală personal a 29 angajați  

Fișele de evidență a stării de sănătate a elevilor. 

Meniul perspectiv de preparate la cantina școlară pentru perioada anului 2020, avizat de Șef 

CSP Soroca, Vladimir Guțu 

Decizia CA nr.3 din 29.10.2020 cu privire la menținerea regimului sanitar-igienic, controlul 

respectării normelor sanitare și igienice a gimnaziului în condițiile de pandemie, pregătirea 

instituției către sezonul rece. 

Act nr.008386 din 22.10.2020 de verificare a stării antiincendiare  

Contract de deservire tehnică rețelelor de gaze interioare, nr.10 din 02 septembrie 2020 

Proces-verbal de verificare metrologică a analizatorului de gaze nr.281 din 05.11.2020 

Proces verbal de control ANSA nr.01/37-255/DR  din 10.09.2020, fără prescripție. 

Constatări Instituția dispune de documentația necesară pentru începerea anului de studii și desfășurarea 

procesului educațional în condiții bune. Colaborează cu autoritatea publică locală, părinți, 

elevi,  CMF, poliție în vederea asigurării securității și siguranței elevilor. Prescripții referitor la 

depistarea neconformităților în activitatea instituției nu sunt. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

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

durata programului educativ 

Dovezi  Ordinile de angajare a persoanelor responsabile de pază, ord.09 din 11.01.2018,  ord.10 din 

11.01.2018. 

Fișa de post a paznicilor, femeilor de serviciu, aprobate de director la 01.09.2020 

Ordinul nr 112 din 25.09.2020 privind aprobarea graficului de serviciu a cadrelor didactice și de 

conducere, graficele de serviciu a paznicilor, operatorilor la cazanele cu gaze naturale, a 

personalului auxiliar, aprobate lunar de director, decizia CA  proces verbal nr. 8 din 07.09.2020 

Registru de evidență a persoanelor care vizitează instituția. 

Regulamentul de organizare și funcționarea a gimnaziului, examinat la Ședința CP proces-

verbal nr.1 din 24.08.2020 și aprobat la Ședința CA proces-verbal nr.7  din 24.08.2020 decizia 

nr.1. 

Sistem de monitorizare video pe teritoriul gimnaziului și coridoare, instalate cu acceptul 

Adunării părinților, proces verbal 

Funcționalitatea mecanismului de sesizare în caz de ANET, prezența Registrului de evidență a 

cazurilor ANET, ordinul de numire a coordonatorului,ord. 82 din 24.08.2020 

Prezența și completarea documentației cu privire la evidența elevilor în situații de risc, listele. 

Teritoriul școlii este complet îngrădit. 4 camere video. 

Constatări Este asigurată paza și securitatea instituției și a tuturor elevilor pe toată durata programului 

educativ, există paznici pe timp de noapte, accesul în instituție pe timp de zi este supravegheat 
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de femeia de serviciu, camere video, Registru de monitorizare a vizitatorilor. la i Graficul de 

serviciu a personalului de pază. Copii cât și angajații activează în siguranță. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

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

Dovezi  Instituţia deţine orarul lecţiilor şi orarul sunetelor pentru treapta primară și gimnazială, aprobat 

la CA, proces verbal nr. 8 din 07.09.2020, afişat în Cabinetul metodic pentru profesori, la 

panoul informațional pentru elevi, părinți,  în variantă Word prezentat Direcției Educație 

Drochia, în timpul orelor online orarul este accesat electronic. 

Orarul lecțiilor, activităților extracurs (cercurilor și secțiilor sportive), orarul sunetelor, este 

consultat în prealabil cu cadrele didactice și elevi , decizia  CA  proces verbal nr. 8 din 

07.09.2020, care este elaborat conform cerințelor Planului-cadru pentru învățământul 

primar,gimnazial și liceal pentru anul de studii 2020-2021, p. 1.3 

Instituția deține Registrul de evidență a orelor înlocuite, evidența modificărilor în orar. 

Constatări Instituția asigură un orar echilibrat și flexibil, dispune de cadre didactice calificate la toate 

disciplinele. Orarul activităților extracurriculare elaborat conform solicitărilor elevilor. Orarul 

este elaborat conform cerințelor Planului-cadru pentru învățământul primar,gimnazial și liceal 

pentru anul de studii 2020-2021, p. 1.3 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

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  Capacitatea conform proiectului a instituției este de 320 elevi.  

În 2020-2021 și-au făcut studiile 190 elevi.  

Instituţia dispune de spaţii educaţionale adecvate pentru toţi elevii din instituție. 

 În ultimii 5 ani a fost renovat tot mobilierul, dispunem de mobilier conform vârstei, au fost 

procurate bănci de un elev. Clasele sunt spațioase și luminoase. Numărul de elevi în clase de la 

17 la 23 numai o clasă cu 29 elevi, permite respectarea distanței între elevi. 

În urma controlului anual al elevilor efectuat de asistenta medicală diriginţii țin cont de 

necesitățile speciale ale unor elevi la repartizarea în bănci. 

Există Registrul bunurilor materiale conform Standardelor  de dotare  minimă a cabinetelor la 

disciplinele școlare în instituțiile de învățământ general, pentru fiecare cabinet. 

Constatări Instituția asigură condiții optime pentru desfășurarea procesului educațional. Asigură pentru 

fiecare elev  a câte un loc în bancă/la masă, corespunzător particularităţilor psihofiziologice 

individuale. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

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

corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 

Dovezi  Registrul de evidență a utilajelor , dispozitivelor, ustensilelor și materialelor de sprijin la 

chimie, biologie, fizică, informatică, educație tehnologică, educație fizică. 

Procese verbale despre instruirea elevilor referitor la respectarea Regulilor de securitate a 

vieții și sănătății elevilor în laboratoare, sălile de clasă, sala de sport. 

Sala de sport și terenul sportiv corespund cerințelor de securitate.  

la pragul instituției sunt instalate bare de sprijin pentru persoanele cu dificultăți locomotorii 

și în caz de condiții climaterice nefavorabile. 

Personalul auxiliar este aprovizionat cu echipament și ustensile necesare pentru îndeplinirea 

atribuțiilor de serviciu conform normelor de securitate. 
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Constatări Instituția este asigurată cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile, în 

corespundere cu parametrii sanitaro-igienici şi cu cerinţele de securitate). 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

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

vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor/ copiilor*(după caz)  

Dovezi  Ordinul 02 din 07.09.2020  Cu privire la alimentația elevilor. 

 Ordinul 92a din 01.09.2020 de constituire a comisiei de treiere. 

Registre de triaj, rebutare, de acumulare a produselor, pentru prelevarea probelor diurne, 

monitorizarea temperaturii în frigidere, starea sănătății lucrătorilor, de igienizare 

Planul lunar al asistentului medical. Fișe de control medical ale angajaților. 

Constatări Spațiul pentru prepararea și servirea hranei este dotat conform normelor sanitare, blocul 

alimentar renovat capital, dotat cu utilaj nou, lavoare cu apă curgătoare rece și caldă, 

uscătoare pentru mâini și vesela, mașină automată de spălat echipamentul, mașină de spălat 

vesela. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

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

confort pentru elevi/ copii 

Dovezi  In instituție există spații sanitare, veceuri pentru fete, băieți, personal, dotate 

corespunzător  cu cabine cu uși care se închid, fiind accesibile pentru toți, lavoare cu apă rece 

și caldă, uscătoare de mâini, sunt afișate reguli de spălare pe mâini și comportament în WC.   

Este vizibil graficul de igienizare a spațiilor sanitare, aprobat de director. 

 La ieșirea din sala sportivă sunt instalate lavoare cu apă rece și caldă, săpun.  

Vestiarele sunt separate pentru băieți și fete.  

Cabinetul de chimie, biologie și fizică este dotat cu lavoar cu apă caldă și rece, hotă, 

ventelator.  

Laboratorul este dotat cu trusa medicală pentru acordarea primului ajutor. 

Constatări Instituția dispune de spaţii sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate, funcţionalitate 

şi confort pentru elevi/ copii. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

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

Dovezi  Instituţia dispune de Plan de evacuare pentru etajul I și II,aprobat de director ,  panou 

antiincendiar, dotat cu nisip, lopată, căldare, țăpoi;  marcaje informaţionale privind acţiunile 

elevilor și a personalului în caz de incendiu. 

În instituție sunt stingătore la etajul I și II, cantină, cazangerie. 

Ord.  nr.  90 din 29.08.2020  privind crearea Grupului operativ și formațiunilor de protecție 

civilă a gimnaziului. 

Ord. nr.26  din 26.03.2021  privind desfășurarea Zilei  protecției civile a gimnaziului 

Vezi foto pe Blogul elevilor din satul Chetrosu http://eleviltchetrosu.blogspot.com 

Elevii sunt instruiți  periodic cum să acţioneze în caz de incendiu.  

Toate ușile de rezervă sunt deblocate și corespund standardelor. 

Constatări În gimnaziu există mijloace antiincendiare, care sunt funcționale  şi  ieşirí de rezervă, lipsește 

sistemul de semnalizare automat în caz de incendiu 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 0,75 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
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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      Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința CP , pr. 

verb.nr.1 din 24.08 2020.  

Ziua Europeană a Siguranței online  09.02.2020 . 

Decada Circulației Rutiere 09.02-11.09.2020).  

Activități de instruire a elevilor cu privire la securitatea elevilor· 

Obligaţiile şi responsabilităţile angajaților pentru viaţa şi securitatea copiilor 09.2020·                                                                              

 Lecție” Securitatea elevilor la lecţiile de fizică, chimie, biologie, informatică, educația fizică, 

educaţie tehnologică.”09.2020 (Indicat ăn catalog la notă)                      

Cursuri de formare PC Pregătirea la locul de muncă a corpului didactic şi auxiliar al 

instituţiei pentru acţiuni competente în situaţii excepţionale.                                               

 Exersări practice Antrenamente privind acţiunile elevilor (în special evacuarea) în caz de 

apariţie a situaţiilor excepţionale . cl.I-IX-a ord.nr.26 din 26.03.2021.  

Flash mob ,,STOP- sunt sigur de viața mea”  

http://eleviltchetrosu.blogspot.com/2021/05/decada-circulatiei-rutiere.html 

Constatări Instituția desfășoară instruirea elevilor cu privire la regulile de securitate rutieră, a tehnicii 

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

didactice ale diriginților, semnăturile elevilor în catalogul clasei. Elevii sunt implicați în 

simularea situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 0,75 

Total standard 8,5 

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

psihice a fiecărui elev/ copil 

Domeniu: Management 

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

cu autoritatea publică locală, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției elevului/ copilului și de 

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

Dovezi  Programul de dezvoltare pentru anii 2015-2020, actualizat la CA proces-verbal nr. 14 din 

30.11.2017.   

Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința CP , pr. 

verb.nr.1 din 24.08 2020.  

,,Reactualizarea Politicii de Protecție a copilului”  CP pr. verb.nr.1 din 24.08 2020.  

Ordinul nr.86 din 24.08.2020     privind crearea Grupului de lucru intrașcolar, planul de lucru 

a Grupului de lucru intrașcolar.  

Ordinul 92 din 01.09.2020 Cu privire la redeschiderea instituției de învățământ, instruirea 

angajaților și elevilor referitor la respectarea instrucțiunii privind măsurile de protecție care 

trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și  private în 

contextul epidemiologic al COVID -19, numirea responsabilului de respectare a Instrucțiunii 

privind măsurile de protecție COVID-19. 

Constatări Instituția respectă Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și de 

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

neglijare, trafic al copilului din 23 august 2013, Ordinul ME. S-a contribuit la dezvoltarea și 

consolidarea relațiilor de încredere dintre copil și părinte. Colaborează cu APL, postul de 

poliție, Comisariatul de poliție în vederea prevenirii, soluționării  cazurilor ANET. Instituția 

colaborează cu instituțiile publice cu atribuții legale. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 0,75 

Domeniu: Capacitate instituțională 
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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  Programul de dezvoltare pentru anii 2015-2020, actualizat la CA proces-verbal nr. 14 din 

30.11.2017. 

 Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința CP , pr. 

verb.nr.1 din 24.08 2020.                                                  

 Ordinul nr.82 din 28.08.2020 ”Cu privire la formarea comisiei pentru prevenirea, 

identificarea, raportarea cazurilor ANET”.  

Fișele de post ale cadrelor didactice, revizuite și aprobate la CA proces-verbal nr.07 din 

24.08.2020. 

 Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de ANET.  

Demers către APL.Procese verbale de vizită la domiciliu  .  

Raport privind evidența sesizărilor privind cazurile ANET semestru I și II, anul de studii 

2020-2021, Pr.verbal CA nr.16 din 29.12.2020 

 Instruirea personalului instituției a părinților, elevilor. 

Ordinul nr.82 din 24.08.2020 ”Cu privire la numirea coordonatorului comisiei ANET 

Ședința cu părinții conform planului. 

Implicarea în cadrul mini proiectului,, Învăț șă fiu om de la mama și tata”(februarie-iunie 

2021, foto) finanțat Terre des hommes, ord.15 din 29.03.2021 

https://drive.google.com/drive/folders/1YKIvUmEX7uChaH2uU87AQyPgrznXgNcj?usp=sh

aring 

Parteneriate educaționale cu Centrul comunitar Concordia (Acord de parteneriat) 01.09.2020 

Colaborare cu asistentul social din comunitate, cu Mediatorul comunitar în rezolvarea 

problemelor de asigurare a protecției integrității fizice și psihice a copililui. 

Constatări Instituția valorifică resursele existente în instituție și în comunitate pentru asigurarea 

protecţiei integrităţii fizice şi psihice a copilului. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar) 

Dovezi   Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința CP , pr. 

verb.nr.1 din 24.08 2020.  

Planul de activitate a directorului adjunct pentru educație, planul anual de activitate a 

cadrului didactic de sprijin. 

Planul acțiunilor de prevenire a cazurilor ANETDovezi de informare a părinților referitor la 

ANET, proiecte ale diriginților, directorului adjunct educație. 

 Miniproiectul “Învăț să fiu OM de la mama și tata”. ord.15 din 29.03.2021 

https://drive.google.com/drive/folders/1YKIvUmEX7uChaH2uU87AQyPgrznXgNcj?usp=sh

arin 

Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de ANET.  

Decada ,, Eu promovez non violența” ( decembrie2020) ( foto,ziare de perete,plan de 

acțiuni). Blogul elevilor din satul Chetrosu http://eleviltchetrosu.blogspot.com 

Graficul de servici al profesorilor.Boxa încrederii. Baza de date a elevilor din grupul de 

risc.Registru de evidență a frecvenței. 

 Panoul,, Eu promovez nonviolența”.Chestionar Starea de bine în școală (noiembrie 

2020),pr.verbal CA nr16 din 29.12.2020 

 Activitatea Clubului ALEG prevenire a violenței între copii. 

Constatări În instituție au fost realizarte  activități de prevenire şi combatere a oricărui tip de violență . 

Activitățile organizate și desfășurate în cadrul   instituției au creat un climat  psihologic 

prielnic dezvoltării favorabile și armonioase a elevului.S-a creat un mediu prietenos și 

constructiv de relaționare între actorii educaționali non violent. 

https://drive.google.com/drive/folders/1YKIvUmEX7uChaH2uU87AQyPgrznXgNcj?usp=sharin
https://drive.google.com/drive/folders/1YKIvUmEX7uChaH2uU87AQyPgrznXgNcj?usp=sharin
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Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

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

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

comportamentelor dăunătoare sănătății 

Dovezi  Activitate cu elevii cl.V cu subiectul: Ciclul menstrual. Igienă personală. Clasa a V-a     

(Conform planului de activitate a asistentului medical, noiembrie,2020) 

 Activitate cu elevii cl.VII cu subiectul: Schimbările care au loc în organismul fetelor și 

băieților în perioada pubertății(Conform planului de activitate a asistentului medical, 

februarie 2021) 

Activitate cu elevii cl.VIII cu subiectul: Prietenia și iubirea. Factori care influențează 

implicarea/neimplicarea în relații sexuale( Conform planului de activitate a asistentului 

medical, aprilie 2021) 

Activitate cu elevii cl.IX cu subiectul,,Drogurile. Situații de risc”(Conform planului de 

activitate a asistentului medical, ianuarie, 2021) 

 Activitate cu elevii cl.VIII cu subiectul:Consecințele comportamentului inadvertent: 

Exploatarea sexuală. Infectarea . 

Constatări Elevii au acumulat cunoștințe  cu  referire la schimbările apărute odată cu dezvoltarea fizică 

și emoțională  a copilului.Posedă informații cu referire la urmările organismului în curs de 

dezvoltare,cunosc tehnici și strategii de evitare și depășire a situațiilor non confort  cât și a 

stărilor frustrante sau anxioase. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 4,25 

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

viață 

Domeniu: Management 

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

acest sens în promovarea valorii sănătății fizice și mintale a elevilor/ copiilor, în promovarea stilului sănătos 

de viață în instituție și în comunitate 

Dovezi  Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința CP , 

proces verbal nr.1 din 24.08.2020                                                                                 

 Planul de activitate a directorului adjunct pentru educație. 

Fișele medicale ale elevilor ce demonstrează monitorizarea activității fizice și mentale a 

elevilor. 

Cabinetul medical dotat cu echipament necesar. 

 Planul anual de activitate a asistentului medical. 

Centrul de resurse al educației incluzive.(CREI).  

Planul anual de activitate a cadrului didactic de sprijin. 

Ordine privind securitatea copiilor în perioada vacanțelor. Ordinul nr.119 din 21.10.2020, 

Ordinul nr.144 din 11.12.2020, Ordinul nr.37 din 28.04.2021,Ordinul nr.52 din 27.05.2021 

Participarea elevilor cl. VIII  la seminarul cu subiectul:  

Promovarea sănătății și dezvoltării adolescenților. Seminar desfășurat de către Centrul 

prietenos Tinerilor Ana   (octombrie 2020, online). Colaborare cu Centrul medicilor de 

familie.                                                                                                                                                              

Proiectului "Cum să creşti ca o fată" (destinat fetiţelor de cl. V-a şi a VI-a). 

Constatări Instituția colaborează cu familiile, cu serviciile publice de sănătate şi alte instituţii cu atribuții 

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

promovarea stilului sănătos de viaţă în instituţie şi în comunitate.În cabinetul medical lipsește 

sistemul automat de apă și canalizare. 

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

acordat 

0,75 

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  Planul de activitate a directorului adjunct pentru educație, cadrului didactic de sprijin a 

comisiei metodice a diriginților.                                                                                         

Actele normative ce demonstrează monitorizarea activității fizice și mentale a elevilor.  

Centrul de resurse pentru educația incluzivă. Cabinetul Ludoteca, activează cercul Ludoteca, 

ord.04 din 07. 09.2020                                                          

 În instituție activează Clubul ALEG prevenire a violenței între copii în cadrul  proiectului: O 

viață fără violență pentru copiii din Moldova Activități realizate: Discuții, traininguri 

,,Situații de bullying și înțelegerea lor”;  

Stiluri de rezolvare a conflictelor; Reacționarea la cuvinte care dor; Asigurarea bunăstării.                                                                                

Note informative, rapoarte, chestionare aplicate elevilor și părinților. Implicarea părinților, 

elevilor, cadrelor didactice., referitor la calitatea educației. 

Constatări În instituție sunt asigurate condiţii fizice, inclusiv a spaţiilor special rezervate, a resurselor 

materiale şi metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri) pentru profilaxia 

problemelor psihoemoţionale ale elevilor/ copiilor.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

pe parcursul procesului educațional și asigurarea accesului elevilor/ copiilor la programe ce promovează 

modul sănătos de viață 

Dovezi  Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința CP , 

proces verbal nr.1 din 24.08.2020.   

 Planul de activitate a directorului adjunct pentru educație.  

Planul anual de activitate a asistentului medical. 

 Ora  opțională Educație pentru sănătate. Educație pentru sănătate în cadrul orelor de chimie, 

biologie, educație fizică, educație tehnologică, dezvoltare personală.(proiecte didactice ale 

cadrelor didactice.)  

 Fișe medicale ale elevilor, monitorizarea sănătății elevilor la adresare și  periodic, asistentul 

medical, medicul de familie.  

Discuţii cu promovarea regimului zilnic al elevului. Lecţii cl. V-IX profilaxia maladiilor 

infecţioase și COVID-19.   

Săptămâna de informare despre HIV și SIDA:HIV-SIDA-căile de transmitere.                                                                                                                                          

Constatări Preocuparea managerilor și a cadrelor didactice pentru realizarea împreună cu elevii activități 

de promovare a modului sănătos de viață. Activități  organizate conform planului de 

activitate al asistentei medicale. Elevii posedă informații profunde cu referire la prioritățile 

modului sănătos de viață și optează ferm pentru el. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Total standard 4,5 

 

Dimensiune I 

[Se va 

completa la 

finalul 

Puncte forte Puncte slabe 

Planificarea activităţilor din perspectiva Standardelor 

de calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi 

secundar general din perspectiva Şcolii prietenoase 

Nu tot timpul efortul depus se 

încununează de success, se mai 

întapla cazuri de abuz și 
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fiecărei 

dimensiuni] 

copilului 

Realizarea în proporție de 100% a tuturor activităţilor 

planificate 

Monitorizarea în permanenţă a procesului instructiv cu 

intervenţii obiective şi prompte pentru a redresa 

situaţia acolo unde se cere 

În instituție se înregistrează cazuri minime de ANET. 

discriminare. 

  

 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

*Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții  

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  Proiect de dezvoltare instituțională 2015-2020, periodic revizuit.                                                                            

Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021,aprobat la ședința consiliului 

profesoral , proces verbal nr. 1 din 24.08.2021                                                                   

Planul de activitate al directorilor adjuncți aprobat de director.                                                                                      

Definirea și aplicarea diferitor mecanisme de informare cu privire la subiecte ce țin cont de 

aspecte ale vieții școlare și participarea elevilor la soluționarea problemelor și luarea 

deciziilor la nivel de instituție, participarea la ședințele CA, CP.                                                                                                                  

Mijloace de informare :blogul instituției, panoul informațional. 

 Reprezentanți ai elevilor  în CP, CA, Procese verbale ale ședințelor CE                                                        

Un elev  este delegat de Consiliul elevilor în componența Consiliului de administrație.                                                             

S-a ținut cont de părerea elevilor referitor la achiziționarea tehnicii pentru desfășurarea 

calitativă a activităților extracurriculare. Elevii au propus campaniile de colectare a ajutorului 

material pentru familiile socialmente vulnerabile din localitate.                              

Desfășurarea campaniei de voluntariat ”Fii Moș Crăciun  pentru o zi” decembrie 2020 

Participarea la desfășurarea activităților din comunitate: Ziua satului, Ziua Europei și  9 mai, 

Ziua copiilor, Sărbătorile de iarnă și Pascale. 

Constatări Inițiativele elevilor sunt auzite și aplicate în activitatea gimnaziului. Părinți și elevi participă  

la procesul de luare a deciziilor. Blogul elevilor IP Gimnaziul,,Victor Coțofană”, reflectă 

implicarea elevilor.  Activează Consiliul elevilor ales democratic Panoul Consiliului Elevilor, 

Registru de procese-verbale ale ședințelor Consiliului elevilor. Cu toate aceste elevii nu se 

implică masiv în soluționarea problemelor școlii. 

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   Planul de activitate al Consiliului Elevilor, aprobat la ședința CE;                                                                                                                                                                                                                                                                 

Membru al CE este membru al Consiliului de Administrație al gimnaziului,                                                 

Procesele verbale ale ședințelor Consiliului  Elevilor;                                            

Organigrama Instituției privind  organizarea activității extrașcolare;                                                                                                                                       

Susținerea și încurajarea  elevilor în formarea unor grupuri asociative în stil democratic și 

implicarea acestora în viața școlii. 

Constatări  În  instituție există Consiliul Elevilor și documentele ce confirmă activitatea; Membrii CE au 

fost aleși în mod democratic; Reprezentantul CE participă la luarea deciziilor cu privire la 

problemele elevilor. La ședințele Consiliului Elevilor se discută problemele gimnaziului.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 
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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  Aplicarea  diferitor mecanisme de informare cu privire la subiecte ce țin de aspecte ale vieții 

școlare și participarea elevilor la soluționarea problemelor  și luarea deciziilor la nivel de 

gimnaziu;  

Mijloace de informare :Blogul elevilor din satul Chetrosu,    

Panou informativ.  

Pagina de  pe Facebook Gimnaziul,,Victor Coțofană”    

Boxa pentru opinii anonime.    

Reprezentanți ai elevilor în CA.    

Procese-verbale ale CE.                                                                                                                                                                                                 

Constatări Elevii  își exprimă opiniile prin reprezentanții săi. Reprezintă vocea elevilor în  Consiliul 

raional al elevilor; 3 locuri la concursurile extrascolare raionale și naționale.Elevii  și  cadrele 

didactice în anul de studii 2020-2021 dispun de grupuri de lucru online   toţi profesorii și 

elevii şi-au creat grupuri de lucru, inclusiv grupul profesorilor din gimnaziu  pe Messenger. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

soluționarea problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului educațional, în evaluare propriului 

progres 

Dovezi  Planul de lucru al Consiliului elevilor.  

Implicarea elevilor în organizarea și desfășurarea activităților extracurs (Săptămâni pe 

obiecte, sărbători, concursuri  

Participarea la acțiunile de voluntariat, la elaborarea și implementarea proiectelor: “Învăț să 

fiu Om de la mama și tata”,  

“Îmbunătățirea potențialului de participare activă la luarea deciziilor a comunităților rurale 

din raionul Drochia”, 

 “Abilitarea cetățenilor, implicarea tinerilor din cinci localități din nordul țării în soluționarea 

problemelor de mediu ” 

,“Eu promovez  nonviolența.”  

Procese -verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor.                                                                                                                                                                                             

Implicarea elevilor în evaluarea progresului școlar, soluționarea problemelor școlare;  

Organizarea olimpiadelor școlare locale la disciplinele școlare ;                                                                 

Note  informative elaborate și prezentate CP, CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Rapoarte de autoevaluare la nivel de instituție, de disciplină, comisie metodică. 

Constatări Clubul ,,ALEG” dezvoltă abilitățile elevilor de se implica în viața școlară. Elevii din 

Gimnaziul “Victor Coțofană” se implică permanent în consilierea aspectelor legate de viaţa 

şcolară, în soluţionarea problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului 

educaţional, în evaluarea propriului progres.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 4,75 

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

educațional 

Domeniu: Management  

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

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

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

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

Dovezi  Procese -verbale ale ședințelor cu părinții la  fiecare clasă;    
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 3 părinți sunt membrii ai Consiliului Administrativ a gimnaziului, Ordinul nr. 122 din 22.10 

2020 de  constituire a Consiliului de Administrație ,  

Membru al Consiliului de etică, Ordinul nr. 150 din 20.09 2019                       

Constatări Din fiecare clasă se deleagă câte un părinte în  Consiliul părinților, unde se discută 

problemele stringente ale gimnaziului. Părinții sunt implicați în proiectul educațional 

,,Prevenirea violenței asupra copilului  prin implicare comunitară “ implementat de Fundația 

Terre des hommes Moldova cu susținerea financiară a fundației OAK. Blogul elevilor din 

satul Chetrosu http://eleviltchetrosu.blogspot.com 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

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

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

pentru elevi/ copii 

Dovezi  Parteneriat cu APL, Acord de parteneriat cu Biblioteca Publică Chetrosu, AO Drom Angle, 

AO Consult service, AO Agrocons, Centrul Comunitar “Încredere”. 

Acord de colaborare cu Fundația pentru Educația Non-Formală, nr.010328 din 28.09.2020 

Parteneriat cu centrul de creație și școala sportivă din Drochia în instituție activează Cercul 

de dans și Fotbal, Box. 

Desfășurarea activităților extrașcolare la nivel comunitar,  campania de voluntariat ”Fii Moș 

Crăciun  pentru o zi” decembrie 2020. Participarea la desfășurarea activităților din 

comunitate: Ziua satului, Ziua Europei și  9 mai, Ziua copiilor, Sărbătorile de iarnă și 

Pascale.  Elevii membri ai CLT, a fost câștigat proiectul “Teatrul de vară”. 

Constatări În instituție exista acorduri de parteneriat cu reprezentanţii comunității, pe aspecte ce ţin de 

interesul elevului/ copilului, şi a acţiunilor de participare a comunităţii la îmbunătăţirea 

condiţiilor de îmvăţare şi odihnă pentru elevi/copii. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

democratice de comunicare, implicarea părinților și a membrilor comunității în activități organizate în baza 

unui plan coordonat orientat spre educația de calitate pentru toți copiii 

Dovezi  Consiliul de elevi și Consiliul reprezentativ al părinților și-au delegat  1 elev, 3 părinți în 

Consiliul de Administrație al gimnaziului  și un reprezentant APL,  Ordin cu privire la 

constituirea Consiliul de Administrație  nr. 122 din 22.10 2020. Există procese verbale și 

Decizia Consiliului sătesc. Au fost administrate Chestionare în Google Forms Fișa de implicare 

a părinților, elevilor, cadrelor didactice, proces-verbal nr.10 din 29.10.2020.   

Constatări  Proiectul educațional ,,Prevenirea violenței asupra copilului  prin implicare comunitară “ 

implementat de Fundația Terre des hommes Moldova cu susținerea financiară a fundației OAK 

a contribuit la responsabilizarea beneficiarilor educației :părinți, cadre didactice, elevi. Părinții 

și elevii sunt implicați activ în realizarea de chestionare, organizate anual în gimnaziu. 

Experiența mini proiectului ,,Învăț să fiu om de la mama și tata”ne-a  oferit oportunitatea să 

demonstrăm un succes de colaborare cadre didactice -elevi-părinți. La ședințele Consiliului de 

Administrație participă 3 părinți,1 elevi și un reprezentant al APL. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
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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 activităților de pedagogizare a părinților privind educația copiilor.Ședințe generale 

cu părinții. De discută Proiectul de buget anual, se aduce la cunoștință bugetul, necesitățile 

instituției sunt  consultate cu părinții și elevii, există bugetarea participativă. Se desfășoară 

ședințe  tematice cu părinții la nivel de clasă și instituție. Sunt aduse la cunoștință toate 

documentele funcționale în instituție în cadrul Adunărilor generale de părinți. 

Constatări  În instituție funcționează structurile asociative ale elevilor, părinţilor şi a comunităţii, care 

participă la elaborarea documentelor programatice ale instituţiei, la pedagogizarea părinţilor şi 

implicarea acestora şi a altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educaţional 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 5,0 

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

interculturală bazată pe democrație 

Domeniu: Management  

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

actele reglatorii și activități organizate de instituție 

Dovezi  Acord de parteneriat cu Mediatorul comunitar și AO Drom Angle. Proiectul “Să facem 

școala un mediu prietenos pentru copii, inclusiv pentru copii romi. ”  

Prin activităţi de desfăşurare a Săptămânilor pe obiecte.  

Proiectele inter̸transdisciplinare desfăşurate în cadrul lecţiilor.  

Sunt oferite   2 ore de cerc la Religie în ciclul gimnazial. Ord. 03.din 07.09.2020 

Constatări Activități educaționale privind respectarea diversității culturale , etnice, lingvistice  , 

religioase.Vizite ale persoanelor din comunitate de diferite etnii. Cadrele didactice facilitează 

comunicarea și colaborarea între copiii de diferită  origine și etnie.   

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

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

de valorificare a multiculturalității în toate documentele și în activitățile desfășurate în instituție și colectarea 

feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea principiilor democratice 

Dovezi   Includerea în Programele anuale ale Comisiilor metodice,  asistări la realizarea  Proiectelor 

inter̸transdisciplinare şi la activităţile extracurriculare desfăşurate.   

Monitorizarea activităţilor desfăşurate în cadrul săptămânilor pe obiecte. Blogul elevilor din 

satul Chetrosu http://eleviltchetrosu.blogspot.com 

Asistențe la ore online, consilierea cadrelor didactice, note informative în cadrul Consiliului 

profesoral și administrativ.  

Teatru social, cercul dramatic, Ludoteca, Mâini dibace, Ord. 03.din 07.09.2020  

Ploița de stele. Chestionare Starea de bine în instituție. Pr.verb.CA nr.16 din 29.12.2020 

Ziua limbilor. Ziare de perete. 

Constatări  Monitorizarea modului de respectare a diversităţii culturale, etnice, lingvistice, religioase se 

realizează prin colectarea feedback-ului din partea partenerilor din comunitate privind 

respectarea principiilor democratice, discuții, ședințe, colaborarea cu APL, poliție, mediator 

comunitar.  

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, 
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valorificând capacitatea de socializare a elevilor/ copiilor și varietatea de resurse (umane, informaționale etc.) 

de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților 

Dovezi  Încadrarea elevilor în cercuri pe interese și secții sportive, implicarea  în organizarea și 

desfășurarea activităților extracurriculare. 

Colaborarea cu centrul de creație ratională(dans), școala sportivă(fotbal, box) pentru 

încadrarea elevilor doritori la cercuri pe interese. 

În gimnaziu activează cercului,,Dramatic”,  ,,Ansamblul Lene-Cosânzene”, ,,Ludoteca”,  

,,Mâini dibace”, ,,Tânăr informatician”, ,,Tânărul muzeolog”, ,,Religia”. Ord. 03.din 

07.09.2020 

Toți elevii au acces indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică, religioasă. 

Constatări  Instituția asigură condiții care să contribuie la dezvoltarea comunicării și colaborarea între 

copii de origine etnică diferită și culturală. În cadrul activităților de promovat valorile 

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  În cadrul orelor de educație civică și educație pentru societate au realizat chestionare  cu 

referire la starea de bine în școală. 

În  anul de studii 2020-2021 a fost realizat Turnamentul elevilor cu privire la respectarea 

drepturilor omului la nivel local.  

Decada  Holocaust, istorie si lectii de viata. 

Constatări  Elevii demonstrează cunoașterea și respectarea culturii și tradițiilor locale cât și a altor 

comunități etnice din republica Moldova, indiferent de apartenența la grupul etnic și a limbii 

de comunicare. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 4,75 

 

Dimensiune 

II 

[Se va 

completa la 

finalul 

fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

Implicarea elevilor şi a familiilor în procesul 

decisional, Implicarea familiilor în viaţa 

şcolii și în deosebi a taților. 

Existenţa şi funcţionalitatea parteneriatelor 

Faptul că elevii se implică în proiecte 

educaţionale republicane şi au rezultate 

frumoase. 

Elevii din CȘE se implică în acțiuni de 

voluntariat, acțiuni de binefacere. 

Mai sunt elevi și părinți reticienți la capitolul 

implicare socială. 

 

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 
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Dovezi  Statutul Instituției Publice Gimnaziul,, Victor Coțofană,,,conține sarcini ce prevăd asigurarea 

incluziunii, respectării și egalității de șanse  pentru toți copii. 

 Proiectul managerial anual, pentru anul de studii 2020-2021,discutat la ședința Consiliului 

profesoral,proces-verbal nr.02 din 15.09.2020.  

Prevederi cu privire la domeniul educației incluzive în:Planul de dezvoltare instituțională 

pentru anii 2015-2020, 2021-2025 aprobate  la ședința CA, proces-verbal nr.14 din 30 

noiembrie 2017, proces-verbal nr.18 din 24.02 21 -Regulamentul privind organizarea 

procesului educațional și funcționare a IP Gimnaziul,, Victor Coțofană,, aprobat la ședința 

Consiliului profesoral,proces-verbal nr.81, din 24.08.2020 

Angajații instituției familiarizați cu actele normative în vigoare. Atestarea cadrului didactic 

de sprijin  și toate documentele aferente.  

Formarea profesională continuă a CDS: 10.08.2020- 05.09.2020 

Ateliere de lucru cu CDS din raion organizate de către SAP Drochia cu subiectele: 

1.,,Eficientizarea activității CDS în anul de studii 2020-2021; 

2.,,Instrumente pentru evaluarea educațională a copiilor cu necesități special,,; 

3.,,Planificarea individualizată a procesului educațional pentru elevii cu CES,în contextul 

epidemiologic Covid  -19,, 

4.,,Elaborarea planului individualizat de intervenție pentru copiii cu cerințe educaționale 

special,,; 

5.,,Proiectarea  și desfășurarea procesului de recuperare și educație a copiilor cu deficiențe de 

auz,,; 

6.Conferința națională în domeniul educației inclusive:,,Implementarea educației incluzive 

în Republica Moldova- o decadă de provocări și viziunea pentru noi realizări,,- 1- 10 

decembrie 2020 

Constatări Cadrele didactice dispun de pregătire în abordarea elevilor cu CES. 

 Anul current în cadrul raionului Drochia CDS a prezentat două comunicări cu tematicile: 

,, Modalități de lucru online cu elevii  cu cerințe educaționale speciale - 18.08.2020 

 ,,Practici de success în organizarea săptămânii Educației Incluzive,,-14/01/2021  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

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

înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusiv de evidență și sprijin pentru copiii cu CES 

Dovezi  În insituție activează: 

 Centrul de resurse;Centrul ,,Ludoteca,,; 

Ordinul nr.83 din 24.08.2020 privind crearea Comisiei multidisciplinare; 

Ordinul nr. 86 din 24.08.2020 privind crearea Grupului de lucru interșcolar; 

Ordinul nr.82 din 24.08.2020 privind prevenirea și combaterea abandonului și absenteismului 

școlar; 

Ordinul nr.88 DIN 24.08.2020 privind constituirea echipelor PEI; 

-Serviciul medical. 

● Instituția deține lista tuturor copiilor din comunitate și monitorizează procesul de frecventare 

a școlii de către toți copii din districtul școlar, inclusiv al copiilor cu CES. 

Înmatricularea/admiterea în instituție se realizează la solicitarea elevilor/părinților.  

● Asigurarea unui plan de activitate în CREI;Asigurarea funcționalității CMI;Plan anual de 

activitate; PEI-uri elaborate de către echipa de profesori. 

Constatări Membrii CMI din instituție monitorizează în permanenţă rezultatele elevilor din clasa I, dar 

şi a elevilor veniţi recent din alte instituţii, pentru a putea după caz să fie referiţi către SAP 

Drochia. 

Există o colaborare foarte eficientă cu specialiștii SAP Drochia. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: -1 
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Domeniu: Capacitate instituțională 

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

privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența înmatriculării elevilor [indicatorul se 

aplică IET, școlilor primare, gimnaziilor, liceelor, instituțiilor de învățământ general cu programe 

combinate] 

Dovezi  Există o bază de date a copiilor de vârsta școlară din comunitate și instituția are copii cu 

CES. Cartea de ordine privind activitatea de bază;                                                             

Raportul statistic ȘGL 1- completat corect, prezentat annual la DE Drochia;    

Baza de date SIME- completată și actualizată anual de către diriginții de clasă;  

 Instituția deține:  Registrul alfabetic al elevilor;  

Registrul de evidență a actelor de studii;    

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

Constatări   În localitate sunt 2 școli, ceea ce permite migrarea elevilor  de la o instituție la alta.Crearea 

și completarea bazei de date a tuturor copiilor de vârstă școlară din districtul școlar privind 

evoluțiile demografice și perspectivele de școlarizare pentru următorii 5 ani. 

Activități comune cu CMF, APL. 

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  Rapoarte semestriale şi anuale prezentate în cadrul şedinţelor Consiliului Profesoral cu 

privire la reuşita şcolară, process-verbal nr.  din 

Monitorizarea reprezintă urmărirea evoluţiei dezvoltării copilului. Acest proces este unul de 

durată şi presupune colectarea de rutină a informaţiilor referitoare la toate aspectele 

dezvoltării copilului.  

Datele acumulate în urma monitorizării dezvoltării copilului le  ajuta cadrelor didactice în 

procesul de evaluare și determinare a progresului copilului care este punctul final într-o 

succesiune de evenimente monitorizate. 

CDS împreună cu CD monitorizează sistematic progresul și dezvoltarea fizică a fiecărui elev. 

Monitorizarea evoluției în dezvoltarea elevului se face pe domenii de dezvoltare și discipline 

de studii.  

Se completează lunar și la finele semestrului, indicatorii de progres înregistrându-se în 

tabelul respectiv al PEI (anexă obligatorie) la data identificării progresului. 

Constatări Instituția monitorizează progresul și dezvoltarea fiecărui elev; 

Instituția asigură funcționalitatea Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare; 

Instituția asigură servicii de sprijin pentru necesitățile fiecărui copil. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Dovezi  IP Gimnaziul ,,Victor Coțofană,, desfășoară procesul educațional în corespundere cu 

particularitățile și nevoile specifice ale fiecărui elev, în funcție de recomandările SAP, prin 

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

de dizabilitate, diversitatea celor educați, a curriculumului adaptat, a PEI. 

Ordinele cu privire la constituirea echipelor de elaborare a PEI, 

 Planul anual de activitate a CMI, CDS;  

Curriculum adaptat/modificat pentru elevii cu CES; 

Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii de sprijin fizică,psihică, emoțioanlă.11 elevi 
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reevaluați și avizați de către SAP Drochia, 

11 PEI-uri elaborate/adaptate conform nivelului psihopedagogic al elevilor cu 

CES.Rezultatele monitorizării PEI se examinează periodic în ședințe organizate de CMI, care 

decide asupra modificării/actualizării PEI 

.Serviciile care vizează terapiile specifice sunt incluse în PEI la recomandarea 

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

examinează și se coordonează de Comisia multidisciplinară intrașcolară CMI și, ca parte 

componentă a PEI, se aprobă în ședința Consiliului profesoral al instituției de învățământ. 

Constatări Instituția desfășoară procesul educațional pentru copii cu CES eficient. 

Dotarea CREI este bună și permite desfășurarea unui proces educațional incluziv eficient. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Total standard 7 

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   Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază: 

Ordinul nr.86 din 24.08.2020 privind crearea Grupului de lucru intrașcolar; 

În fișele de post ale cadrelor didactice, avizate de directorul gimnaziului la data de 

01.09.2020 sunt prevăzute sarcini care prevăd respectarea normelor etice și a principiilor 

morale: dreptate, echitate, umanism,   

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 și copiilor/reprezentanților lor legali cu privire la procedurile de 

prevenire, identificare, semnalizare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare. 

Procesele- verbale ale ședințelor cu părinții elevilor; 

Miniproiectul “Învăț să fiu OM de la mama și tata”Activitate realizată în cadrul proiectului 

„Prevenirea violenței asupra copilului prin implicare comunitare”, implementat de Fundația 

Terre des hommes Moldova, cu susținerea financiară a Fundației Oak. Dovezi. Chestionare 

pentru mame, tați și elevi. 

Note informative ,rapoarte; 

Fișe și alte documente de evaluare; 

Rețeaua de clase, liste nominale ale elevilor pe clase, profiluri; 

Rapoarte semestriale,anuale referitor la rezultatele elevilor. 

Constatări Instituția deține mecanismele pentru identificarea, combaterea oricăror forme de 

discriminare. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

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

instituției, prin programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile copiilor cu CES 

Dovezi  Planificarea activităţilor din cadrul săptămânii Educației Incluzive  30.11.20 - 04.12.20 

1.Activitate demonstrativă în cadrul comisiei metodice: matematică, științe, tehnologii, sport, 

arte,,Activitate de ergoterapie –   O, brad frumos !,, 

2.Start sărbătorilor de iarnă. 

3.Activitate extracurriculară: ,,Bucuriile iernii,, 

4. Galeria ziarelor de perete elaborate de clase sau grupuri de elevi, cu tematica: „O școală 
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incluzivă - o școală pentru fiecare...” Pliant de sensibilizare cu referire la ,,3 decembrie  ziua 

internațională a persoanelor  cu dizabilități,,. 

5.Activitate de totalizare.Oferirea diplomelor de participare elevilor. 

Pe parcursul anului elevii cu CES au participat în cadrul săptămânilor pe obiecte cu ziare de 

perete realizate in CREI cu sprijinul CDS, expozițiilor:,,Toamna de aur”, ,,Iarna la noi în 

Moldova”, felicitărilor de Anul Nou, 1 Martie, decorațiuni de Paști. 

Constatări Educația incluzivă ocupă un rol important în toate documentele strategice și operaționale ale 

școlii.Instituția promovează cultura diversității în planurile strategice și operaționale. 

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  Organizarea și desfășurarea lunarului ,,Egalitatea de gen,,, consemnate în registrele de clasă. 

Proces- verbal al ședinței Consiliului Administrativ  cu privire la familiarizarea cu politică de 

protecție a copilului,proces-verbal nr.7 din 24.08.2020; 

Grupul de lucru ANET;  

Fișa de sesizare; Coordonatorul pentru abuz; 

Asigurarea funcționării mecanismelor pentru identificarea și combaterea oricăror forme de 

discriminare. 

Constatări   Respectarea diferențelor individuale se realizează prin diferite proceduri de prevenire, 

identificare, semnalizare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare.Informarea 

personalului, copiilor și reprezentanților lor legali cu privire la aceste proceduri se realizează 

conform activităților planificate sau la necesitate.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

individualității și tratării valorice a lor 

Dovezi  Activități planificate cu elevii dotați în Proiectul managerial anual; 

Fiecare profesor își planifică activitățile diferențiate cu elevii; 

Tratarea copiilor în mod egal, exprimând cerințele în mod echitabil și alocând 

responsabilitățile în funcție de posibilitățile și abilitățile individuale și nu pe motive care țin 

de gen, etnie, origine socială sau altele; 

Activități educaționale și extrașcolare cu tematică; 

Note informative, rapoarte semestriale,anuale.CA proces- verbal 16 din 29.12.2020, 17 din 

20.01.2021 

Constatări În instutuție lucrul cu elevii cu CES se desfășoară la un nivel înalt, datorită CDS care 

colaborează eficient cu cadrele didactice, părinți, elevi. Strategiile de învățare- evaluare 

utilizate stimulează dezvoltarea personalității și tratarea echitabilă a fiecărui elev.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

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

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

Dovezi  Asigurarea funcționării mecanismelor pentru identificarea și combaterea oricăror forme de 

discriminare, toată comunitatea educațională este format. 

Implementarea proiectelor educaționale finanțate de Terre des hommes, Institutul de 

Inițiative Rurale.  
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Cadrele didactice formate, pregătite de a interveni în cazuri de manifestare a discriminării 

printre elevi.  

Plan operațional al comisiei metodice a diriginților.  

Procese verbale ale GLI, note informative, chestionare și rezultatele acestora. 

Constatări Există procedurile  de monitorizare a situațiilor  de nerespectare a diferenţelor individuale şi 

de discriminare şi manifestarea capacităţii de a le prezenta în cunoştinţă de cauză.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Total standard 6,0 

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 instituționale existente pentru asigurarea unui mediu 

accesibil și sigur pentru fiecare copil.Bugetul instituției;Deciziile CA;                                                                                          

Registrul de evidență a bunurilor materiale. În instituţie activează 16 cadre didactice 

calificate şi care se formează profesional în permanenţă inclusiv CDS, în vederea asigurării 

realizarea prevederilor Planului-Cadru, a Codului Educaţiei şi a tuturor actelor normative 

existente.  Dotarea CREI și Ludotecii cu toate rechizitele și material TIC necesar de lucru. 

Constatări Resursele instituționale existente în instituție asigură un mediu accesibil și favorabil pentru 

fiecare elev. Acte de evidență a resurselor educaționale. 

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/evidență a datelor privind progresul și dezvoltarea 

elevilor. Tabele de performanță. 

Dosarele elevilor; Rapoartele semestriale;  

Note informative ale controalelor; Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază:  

Ordinul ,,Cu privire la numirea administratorului pentru SIME”; ord,72 din 21 august 2020 

Ordinul ,,Cu privire la colectarea datelor absolvenților ciclului gimnazial în SAPD prin care 

este numit și responsabilul de protecția datelor cu caracter personal. 

Constatări La editarea, completarea şi modificarea datelor din SIME, SAPD, SIPAS, SPCG au acces 

doar persoane autorizate şi desemnate prin ordinul directorului. 

Insituția asigură protecția datelor cu caracter personal conform legii. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi  Asigurarea serviciilor psihopedagogice individuale și de grup pentru asigurarea serviciilor de 

sprijin  în funcție de necesitățile copiilor și incluziunii; 

Plan de activitate al CREI, aprobat la 01.09.20 și al CMI  

Activități: Săptămâna incluzivă, Toamna de aur,  Anul nou (portofoliul CDS) 

Note informativă dotarea CREI, raport financiar annual.  

 Raport despre activitatea CDS 

procese-verbale CP CA 

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

de calitate. Este un mediu accesibil pentru incluziunea copiilor cu CES. 

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

acordat 

0,75 

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 tehnologiilor informaționale și de comunicare adaptate la necesitățile tuturor 

elevilor,inclusive ale elevilor cu CES.  

Mijloace TIC în dotarea instituției; 

Abordarea unei educații incluzive;  

Registrele școlare; 

Proiectele didactice de lungă și de scurtă durată;  

Fiecare clasă este conectată la internet, televizor; Există tablă interactivă. 

Constatări Mijloacele de învățământ și auxiliarele curricular sunt puse în aplicare, utilizând tehnologii 

informaționale și de comunicare. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Total standard 6,0 

 

Dimensiune 

III 

[Se va 

completa la 

finalul 

fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

Existenţa şi activitatea în instituţie a unui CREI şi a unui 

CDS; Elevii cu CES sunt implicați în activități cultural-

cognitive, în activități extracurriculare; Acces la informație 

prin intermediul internetului; 

Baza materială corespunzătoare capabilă să asigure un 

învățământ eficient, formativ- performant,în concordanță 

cu specificul școlii;Implementarea minigrantului  Învăț să 

fiu OM de la mama și tata, implicarea taților. Grupuri de 

lucru și comisii  - CMI , Activitatea  Grupul intrașcolar; 

Alimentația copiilor vulnerabili cu CES la centrul 

comunitar,,Încredere,,. 

Scăderea interesului pentru 

învățare și implicarea din 

partea unor elevi; 

Volum mare de teme și sarcini 

didactice propuse elevilor; 

Proces educaționa la distanță 

care nu a permis participarea și 

implicarea tuturor elevilor; 

Slaba motivație din parte 

elevilor eminenți; 

 

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  IP Gimnaziul,, Victor Coțofană“a activat în anul de studii 2020-2021 în baza planurilor 

strategice și operaționale aprobate la Consiliile Profesorale din luna august -septembrie: 

Planul managerial al Instituției care include, planul de activitate a CP, planul de activitate a 

CA, planul de activitate a comisiilor metodice ,,Limbă și comunicare, educație 

socioumanistică și clasele primare“și,, Matematică, Științe, Tehnologii , Arte și Sport“,Planul 

de activitate cu TS,  a CDS,  a bibliotecarului,  a asistentei medicale,  a Consiliului de etică, 

Strategia de formare continuă a cadrelor didactice, (Aprobate la CP, pr.verbal nr. 1 din 

24.08.2020). 

 Cadrele didactice au prezentat rapoarte semestriale și anuale a reușitei școlare,a activității 

conform planului individual de dezvoltare profesională, raport statistic la final de an școlar 

/număr de elevi promovați/admiși /pe cicluri de școlaritate, raport privind realizarea Planului 

managerial anual al instituției privind activitatea metodică și de organizare a procesului 

instructiv (CA pr. verbal nr.21  din 31  mai 2021) (mapa Raportare ) a performanțelor 

discipolilor la concursurile locale, raionale și naționale.  

Au participat la cursurile de formare continuă pentru 20/10 credite odată la  3 ani,( cartea de 
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ordine, ordinele de participare de delegarea la cursuri din instituție) întrunirile metodice 

raionale (listele  și ordinele de participare)și locale (pr. verbale de la CP). Unele dintre 

cadrele didactice au participat online la seminare internaționale.(Dispun de certificate). Note 

informative. 

Decizia CA nr. 10 din29.10.2020 privind aprobarea notelor informative privind controlul 

calității elaborării proiectelor de lungă durată, prezentată de directorul adjunct instruire  

Constatări  Pe parcursul anului de studii 2020-2021 activitatea cadrelor didactice, auxiliare și 

nedidactice  a fost orientată spre sporirea calității în educație, instruirea cadrelor didactice, 

îmbunătățirea  performanțelor profesionale și sporirea eficienței educaționale.Activitățile 

proiectate au ca scop de a estima progresele obținute de cadrele didactice, dar și a elabora 

măsuri de de corecție și de îmbunătățire a activității în baza analizei SWOT. 

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  Proiectul managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021 a fost aprobat la ședința 

CP, proces verbal nr.2   din 15.09.2020.  În cadrul ședințelor Consiliului Profesoral  și 

Consiliului Administrativ  au fost discutate următoarele subiecte:  Activități de consolidare/ 

aprofundare, recuperare a curricula disciplinare realizată în perioada învățării la distanță în 

martie –mai.2020.  

Analiza progresului școlar în baza evaluărilor  inițiale (CP Pr. verbal nr.3 din 30.10.2020); 

Masă rotundă:Impactul aplicării metodelor și tehnicilor de evaluare asupra calității 

instruirii(CP Pr. verbal nr. 5  din 30.12.2020);  

 Eficiența utilizării  TIC-ului în cadrul orelor din ciclul primar,  ca un mijloc de asigurare a 

calității educației  (CP Pr. verbal nr.5   din 30.12.2020).  

Activități de monitorizare pentru implementarea eficientă a curriculumului școlar: 
Monitorizarea implementării Curriculumului  disciplinele profil real  (CP Pr. verbal nr. 8 din 

30. 03.2021);    

,, Monitorizarea managementului implementării calitative a Curriculumului 2019 ”, referitor 

la sănătate, siguranță și protecție în mediul școlar, participare democratică, incluziune. (CP 

Pr. Verbal nr. 7  din 24.02.2021); 

Instrucțiunea privind managementul temelor pentru acasă în  învățământul primar și 

gimnazial: continuitate și racordare la curricula 2019.   (Decizia CA nr. 16 din 29.12.2020); 

Monitorizarea implementării ECD în clasele a V-VIII la disciplinile: EPS(V-VI), Ed. 

muzicală(V-VIII), ed. plastică(V-VII), ed. tehnologică(V-IX). Ed. fizică (V-IX).  ( CP Pr. 

verbal nr. 8  din 30.03.2021). 

La începutul anului de studii a fost aprobat Planul activităţilor de formare în IP Gimnaziul,, 

Victor Coțofană” în anul de studii 2020-2021, care a fost realizat prin stagii de formare ( 8  

CD au desfășurat în acest an de studii stagii de formare pentru 20/10 de credite 

profesionale)(Ordinele de delegare la cursurile de formare continuă, certificatele de 

participare), au fost organizate activități de formare continuă:Training ,,Managementul  

implementării calitative a curriculumului, ediția 2019 prin utilizarea eficientă a platformelor 

online în procesul educațional”:(CP pr. verb. nr.4 din 27.11.2020);  

Seminar Teoretico-practic,,Testul docimologic –instrument de evaluare’’(CP  pr.verbal nr. 6 

din 29.01.2021);  

Atelier de formare: Mediul de creare /administrare rulare a unui test  în mediul online.(pr. 

verbal nr 8 din 30.03.2021). Și-au  desfășurat ritmic activitatea CM, conform planurilor 

aprobate în august 2020.   CD au lucrat pe parcursul anului asupra temei de cercetare ,,  

Metode și tehnici de evaluare în asigurarea calității disciplinelor  școlare în ciclul primar și 

gimnazial”.   

Un rol important în viața școlară au jucat CMI, CE.(pr, verbale ale ședințelor CMI și 

CE).Proiect de dezvoltare instituțională; Proiectări de lungă durată la disciplinile școlare; 
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Note informative.                                                                                                                                                                                                              

Constatări Activitățile practice, desfășurate pe parcursul anului de studii au avut drept rezultat creşterea 

calității educaţiei şi îmbunătăţirea continuă a resurselor umane şi materiale a instituției.. 

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 mecanismelor de 

monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui model eficient de comunicare internă și externă cu 

privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi  Asigurarea modului transparent și democratic de activitate în instituție a fost asigurat de 

dările de seamă, rapoartele prezentate în cadrul Consiliului Profesoral, al Consiliului de 

Administrare, procese-verbale ale ședințelor Consiliului Profesoral și ale Comisiilor 

Metodice, ale Comisiei de atestare,  a CMI,(mapele comisilor metodice, CMI) articolele 

publicate pe blogul  instituției. Rapoarte de activitate la nivel de cadru didactic; comisie 

metodică; instituție. Analiza rezultatelor obținute la disciplini, plan de îmbunătățire.  

Constatări Prin intermediul comisiilor din instituție, a controalelor desfășurate, a proceselor verbale și 

rapoartelor întocmite în gimnaziu a fost asigurat un mod transparent, democratic și echitabil 

al deciziilor luate, iar prin blogul instituției  a fost monitorizată eficiența activităților 

desfășurate.  

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  Toate activităţile anuale planificate au reieșit din Misiunea gimnaziului prin organizarea 

procesului educaţional în gimnaziu, care se desfășoară în condiții bune, dispunem de  

cabinete de studii bine amenajate și înzestrate cu TIC (laptop, proiector, televizoare plasma 

4 ciclul primar, 4 ciclul gimnazial,tablete).  

Mobilier nou (corespunde particularităților de vârstă), tablă interactivă, o sală sportivă- 

dotată cu echipament sportiv, o sală festivă, cantină, bibliotecă (dispune de calculator), 

ludoteca, CREI(dispune de laptop, imprimantă, televizor). 

 sistem  video, bloc sanitar, acces la internet în toate clasele, teritoriu îngrădit, dotarea cu 

materiale didactice, asigurarea blocului alimentar cu echipament necesar .  

Constatări Infrastructură gimnaziului asigură organizarea corectă și eficientă a procesului educațional 

și reiese din Misiunea gimnaziului în care accentul este pus pe transformarea instituției într-

un centru educativ comunitar, prin formarea unei personalităţi libere şi creative, prin 

asigurarea dezvoltării competenţelor elevilor. 

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  Pentru realizarea cu succes a procesului educațional gimnaziul este dotat cu echipamente, 

materiale şi auxiliare curriculare: calculatoare Desktop PC-19, laptop- 16, tablete PC-6, 

proiector media-6, tablă interactivă -1, televizoare -6, imprimante 6, camere video 4. 

Cabinetele de studii sunt asigurate  cu materiale didactice la disciplinele de studii, iar 

biblioteca gimnaziului dispune de un fond de carte variat. În ultimii 5 ani a fost înnoit  

mobilierul școlar.  

  Pentru elevii cu CES funcționează un cabinet de resurse dotat cu cele necesare pentru a 

activa. 

 Echipament sportiv, birotică necesară -hârtie colorată, clei, creioane colorate, acuarele, 
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foarfece,etc) Decizia CP Pr. verbal nr.5   din 30.12.2020 Eficiența utilizării  TIC-ului ca un 

mijloc de asigurare a calității educației.   

Constatări  Echipamente, materiale şi auxiliare curriculare necesare pentru desfășurarea studiilor 

conform modelului I selectat. Organizarea procesului educațional utilizând TIC-ul, 

materialele didactice necesare aplicării curriculumului național în raport cu misiunea 

instituției. Analize, rapoarte, note informative.Registrul de evidență a materialelor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

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  
Pentru realizarea finalităților stabilite activitatea gimnaziului se desfășoară conform 

prevederilor regulamentului de ordine internă, dosarele personale ale cadrelor didactice  

confirmă angajarea și pregătirea psihopedagogică și de specialitate  a acestora și  contractile 

de muncă.( Regulamentul de ordine interioară, aprobat la CP pr. verbal.nr.1 din 24.08.2020, 

dosarele personale ale angajaților), 

 Planul managerial al instituției/Planul de activitate a comisiilor metodice( CP pr. verbal.nr.1 

din 24.08.2020), contracte individuale de muncă, contractul colectiv de muncă, statele de 

personal completate, registrul de ordine de bază, registrul de ordine cu privire la personal, 

norma cadrelor didactice, contractele de muncă, fișa postului, certificate de absolvire a 

gimnaziului. 

Constatări În  gimnaziu activează 16 de cadre didactice, dintre care 13 de bază și 3 prin cumul. Cadre 

didactice   pensionare nu sunt.  Din numărul total 75,00% de cadre didactice sunt deținători 

de grade didactice, dintre care 2-de grad s didactic Întîi , 10 cadre didactice- grad didactic 

Doi, fără grad didactic- 3 cadre didactice.  

Diversitatea ofertei de opționale, Plan de formare continuă, Documentația comisiei metodice, 

Certificat de formare continuă, Ciclograma formărilor continuă, Portofoliile profesionale ale 

cadrelor didactice.  

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  Curriculum adaptat și  modificat pentru elevii cu CES; selectarea disciplinelor  opționale . 

cererile elevilor la orele opționale, listele elevilor, proiectarea de lungă și scurtă durată la 

orele opționale. 11 PEI-uri.                                                                                                       

La disciplina Istoria românilor și universală, valorificarea spațiului local conform curriculei, 

este de : cl 5, 8, 9-10%, Cl 6-7% si cl 7-9%. (Proiectarea de lungă durată la disciplina 

istoria românilor și universală) Muzeul școlar,, La vatră strămoșească” Procesul de predare-

învățare-evaluare prin intermediul prezentări de proiecte, scheme, tabele, filme, PPT, 

concursuri, interviuri, vizite . La disciplinele istoria, limba și lit.română, fizică, geografie, 

fizică, ed. tehnologică a fost aplicat metoda proiectului. (Proiectările de lungă durată, foto, 

postere, exponate). 

În cadrul orelor de educație civică /educație pentru societate  s-au desfăşurat lecţii bazate pe 

proiect  în cadrul cărora sunt desfășurate diverse activităţi comunitare. 

Constatări  Cataloagele școlare , notele informative și rapoartele  cu referire la controalele tematice 

dovedesc aplicarea Curriculumului Național  în cadrul instituției. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 
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acordat 

Total standard 10,25 

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

stabilite prin curriculumul național 

Domeniu: Management 

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

raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi  Activitatea gimnaziului se desfășoară în baza Planului de implementare și monitorizare a 

Implementării Curriculumului 2019.  

Comisiile Metodice în planul  anual de activitate au planificate un șir de activități, 

subordinate realizării Curriculei 2019. 

 Training ,,Managementul  implementării calitative a curriculumului, ediția 2019 prin 

utilizarea eficientă a platformelor online în procesul educațional”  (CP Pr. Verbal nr. 4  din 

27.11.2020);  

Training:„Implementarea curriculumului național 2019 la disciplinile din cadrul comisiei 

metodice”  (CM pr. verbal nr.2 ,,din noiembrie 2020);  

Masă rotundă: ,,Valorificarea activităților de învățare bazate pe proiect în cadrul disciplinelor 

din comisia metodică,,  (CM pr. verbal nr.2 din  noiembrie 2020).Monitorizarea 

implementării curriculumului:Control tematic: ,, Monitorizarea managementului 

implementării calitative a Curriculumului 2019 ”, referitor la sănătate, siguranță și protecție 

în mediul școlar, participare democratică, incluziune” (CP pr. verbal nr. 7 din 24.02.2021 ) 

Control tematic Monitorizarea implementării Curric.2019 (CP proces verbal nr.8 din 30.03 

2021 ). 

Control complex ,,Instrucțiunea privind managementul temelor pentru acasă în  învățământul 

primar și gimnazial: continuitate și racordare la curricula 2019”(CA,pr. verbal nr.16 din 

29.12.2020). 

 Cadrele didactice dețin fișe de lucru cu elevii cu CES, Fișa de asistență la ore.                                       

Constatări Monitorizarea internă de către administrația gimnaziului.  Cadre didactice care lucrează cu 

elevii cu CES instruite. Fișe de evaluare a lecțiilor. Fișe de autoevaluare a cadrelor didactice 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

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

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

Dovezi  PDI, Planul managerial anual. Planul de formare continuă pentru o perioadă de 3 

ani.(Certificatele).  

Cadrele didactice  participă la sesiuni de formare în cadrul raionului.( Ordinele și listele de 

participare). Cadrele didactice formatori raionali.(Planul de activitate a DE), formatori 

locali.(Procese verbale ale CP).   

Ciclograma a atestării pe 5 ani.. CP pr. verbal nr. 8 din 30.03.2021;   

Seminar teoretico metodic,, Mediul de creare/administrare/ rulare a  testului  online” CP pr. 

verbal nr. 6 din 29.01.2021  

 Seminar teoretico-practic:,, Testul docimologic instrument de evaluare” tema de cercetare 

Constatări Instituția dispune de o bază de date a cadrelor didactice. Fiecare cadru didactic și-a proiectat 

propriul traseu de dezvoltare profesională. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

Dovezi  Cadre didactice cu studii superioare - 100%, cu grade didactice -75%, gradul didactic Doi-62,5% 

,gradul Întâi- 12,5%, fără grad didactic -25%, din ei-2 tineri specialiști. 
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 Internet și laptop/proiector sau televizor plasmă în fiecare cabinet de studii, tablă interactivă în 

cabinetul de biologie, sistem performant de încălzire, mobilier școlar, înnoit, practic 100% în 

ultimii 5 ani.  

 

Constatări Condițiile de desfășurare a procesului instructiv-educativ sunt bune și corespund cu cerințele  

actuale în educație . Se aplică strategii didactice interactive,se utilizează TIC, asistențe la ore , 

schimb de experiență a cadrelor didactice, studierea experienței avansate. Totodată, necesită 

reparații  sistemul de iluminare. 

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  „Standardele de calitate pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general din 

perspectiva școlii prietenoase copilului” au fost studiate (CP Pr. verbal nr.1  din 24.08.2020)  

Masă rotundă:,,Proiectul parte componentă a curriculumului  2019-experiență , probleme , 

soluții” (CP Pr. verbal nr.7  din 24.02.2021);  

 Masă rotundă:Impactul aplicării metodelor și tehnicilor de evaluare asupra calității instruirii(CP 

Pr. verbal nr. 5  din 30.12.2020);  

Control tematic:Catalogul şcolar – document de rigoare. Respectarea Instrucţiunii privind 

completarea documentaţiei şcolare (cataloage, dosare,)   (CA Pr. verbal nr.   10  din 29.10.2020); 

Control tematic: Oformarea și menținerea în ordine a dosarelor personale ale elevilor de la toate 

treptele de învățământ.(CP Pr. verbal nr.3   din 30.10.2020) 

Control tematic:Eficiența utilizării  TIC-ului în cadrul orelor din ciclul primar,  ca un mijloc de 

asigurare a calității educației (CP Pr. verbal nr.5   din 30.12.2020);  

control de revenire:Monitorizarea implementării ECD în clasele a V-VIII la disciplinile: EPS(V-

VI), Ed. muzicală (V-VIII), ed. plastică(V-VII), ed. tehnologică(V-IX). Ed. fizică (V-IX)( CP Pr. 

verbal nr. 8  din 30.30.2021) ; 

 control de revenire:Nomenclatorul documentației școlare  (CA Pr. verbal nr.  19  din 29.03.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Constatări Instituția monitorizează centrea pe Standardele de eficiență a învățării, și modul de utilizare a 

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

procesul educațional de către cadrele didactice. 

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  În anul de studii 2020-2021 proiectarea de lungă durată  au fost elaborate până la 10 septembrie 

pentru ambele semestre. Ele au fost discutate în cadrul comisiei metodice, avizate de către şeful 

comisiei metodice  și verificate de directorul  adjunct dacă sunt respectate prevederile actelor 

normative. 

Control tematic: Monitorizarea elaborării proiectelor de lungă durată la disciplina, consiliere și 

dezvoltare personală și a conducătorilor de cerc – accente pe implementarea curriculumului 

centrat pe competențe, inclusiv analiză și propuneri de eficientizare”. (CA Pr. Verbal nr. 10  din 

29.10.2020 ) 

 Proiectele zilnice sau pe unități de învățare se verifică la momentul asistării .Activități metodice 

în cadrul comisiilor metodice: ,,Valorificarea activităților de învățare bazate pe proiect în cadrul 

disciplinelor din comisia metodică”,(CM pr.verbal 3 din noiembrie 2020); 

 ,,Utilizarea aplicațiilor online la disciplinile din cadrul comisiei metodice” (CM pr. verbal nr. 

4,,din aprilie 2021; întruniri metodice raionale; organizarea seminarelor ;  

raport de formare continuă 2020-2021;note informative. 
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Constatări  Cadrele didactice din instituție  dispun de proiectări lungă/scurtă durată / pe unități de învățare în 

conformitate cu toate schimbările curriculare conform Reperelor metodologice, curriculumului.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

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

referențialul de evaluare aprobate, urmărind progresul în dezvoltarea elevului/ copilului 

Dovezi  Mapa Evaluarea finală ciclul primar și Evaluarea finală ciclul gimnazial cu analiza rezultatelor 

de la testarea națională ciclul primar și rezultatele de la examenul de absolvire ciclul gimnazial și 

mapa Olimpiadele școlare la nivel local și raional. 

CP din aprilie notă informativă despre gradul de pregătire a absolvenților clasei IX (CP. proces 

verbal nr. 9 din 24.05.2021).  

Rezultatele examenelor de absolvire a gimnaziului;Raport despre activitate pentru anul de studii 

2020-2021;  

Repartizarea elevilor în grupurile de risc; Lucrările elevilor. 
Control tematic: Activități de consolidare/ aprofundare, recuperare a curricula disciplinare 

realizată în perioada învățării la distanță în martie –mai.2020. 

 Analiza progresului școlar în baza evaluărilor  inițiale(CP proces verbal nr.3 din 30.10.2020); 

Analiza rezultatelor școlare la finele anului de studii 2020-2021(.CP proces  verbal nr.10 din 

31.05.2021) 

Constatări  În gimnaziu se realizează organizarea și desfășurarea evaluării rezultatelor învățării, în 

conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate, se urmărește progresul în 

dezvoltarea elevului. 

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   Rezultatele elevilor la activitățile extracurriculare  pot fi identificate în mapa directorului 

adjunct educație . 

Activități extracurriculare și în mapa directorului adjunct instruire Olimpiade unde sunt 

stocate rezultatele olimpiadelor locale și raionale(anul acesta nu s-au desfășurat olimpiade la 

nivel raional) , portofoliile comisiilor metodice și cadrelor didactice. 

 Planul de activitate a directorului adjunct pe  educație;  

Planul de activitate al cercurilor din gimnaziu; Fotografii; materiale video; Blogul elevilor din 

satul Chetrosu http://eleviltchetrosu.blogspot.com 

Planul activităților pentru decadele pe disciplini; Săptămâna Siguranței online; 

 Decada disciplinilor reale;  

Decada Holocaust lecții de viață.  

Decizia CA nr.8 din 07.09.20 20 privind desfășurarea Zilei elevului. 

Constatări Proiectul managerial anual include  planificarea activităților extracurriculare în concordanță cu 

misiunea școlii.Pandemia de Covid-19 a anulat o multitudine de activități extracurriculare, 

inclusiv Olimpiadele de diverse niveluri, cât și concursuri, de aceea rezultatele pentru ultimele 

1,5 ani sunt mai modeste. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

Indicator 4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/ copii, întru a obține rezultate în conformitate 

cu standardele și referențialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES care beneficiază de 

curriculum modificat și/ sau PEI) 

Dovezi   Planuri de lucru cu elevii dotați și fișe de lucru cu elevii cu CES. Consultații individuale  cu 

elevii ce participă la olimpiadele școlare de nivel raional.  

Cadrele didactice  care predau elevilor cu CES, întocmesc curriculum modificat sau adaptat . 
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CDS acordă suport metodic și sprijin cadrelor didactice,  planul de activitate anual și rapoarte 

despre realizarea acestuia.  

Se elaborează Raoprt de activitate a CDS și a CMI. (Se păstrează în mapele Rapoarte CMI.). 

Asigurarea elevilor în proporție de 100% cu manuale școlare.  

Fondul de carte corespunde numărului de elevi. Biblioteca, sală de lectură, dotată cu televizor, 

calculator conectat la  internet. 

 Schema de închiriere a manualelor.  

Registrul manualelor de eliberare a manualelor. Registrul de evidență a manualelor eliberate în 

clasă.  

Registru de evidență zilnică a activității  bibliotecii școlare.  

Biblioteca este dotată cu mobilierul necesar, 12 locuri în sală de lectură. 

Constatări  Un rol pozitiv în aceste activități îl joacă CREI care există în gimnaziu și este dotat cu toate 

cele necesare pentru lucrul individual cu elevii cu CES. Administrația asigură dotarea 

cabinetelor școlare cu echipamente de laborator pentru realizarea echipamentelor specifice 

disciplinelor școlare conform curriculumului și Standardelor de dotare minimă a cabinetelor la 

disciplini. Pandemia COVID 19 a afectat acordarea sprijinului individual pentru elevi. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Total standard 12 

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  Instituția dispune : 

Sală de festivități înzestrată cu toate cele necesare pentru desfășurarea tuturor activităților 

extracurriculare: mobilier, proiector, ecran, boxe, microfoane cu fir și fără fir.   

Sală  sportivă reparată și  dotată cu inventar sportiv  Laboratoare și ateliere adecvate 

procesului educațional.    

Bibliotecă bogată în literatură artistică și diverse manuale, literatură științifică utilă procesului 

de studii, asigurată cu calculator conectat la wifi,are și sală de lectură.   

Ludoteca bogată cu diferite jocuri intelectuale, distractive, birotică.                                     

Elevii sunt asigurați cu costume naționale fete/băieți pentru participarea la activitățile 

extracurriculare.   

 Muzeul școlar bogat în  surse istorice scrise, fotografii și exponate                                                     

CREI centrul pentru activități cu copiii cu CES, dotat cu televizor, laptop, imprimantă, 

birotică, jocuri. 

Constatări Elevii au acces la toate resursele educaționale existente în gimnaziu, ceea ce permite 

desfășurarea unui proces educațional de calitate.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

PEI 

Dovezi  Bază de date completă, referitoare la performanțele elevilor la Olimpiade, diverse concursuri, 

festivaluri.  

Date despre elevii talentați, cu performanțe.   

Cartea de Ordine pentru elevi,  Ordinul nr. 17 din 17.05.2021. 

 Decizia CA nr.20 din 23.04.2021 cu privire la concursurile școlare .  

Ordin cu privire la colectarea datelor  cu referire la testarea națională și examene sesiunea 
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2021. Diplome. Baza de date a copiilor cu CES . 

 Baza de date SIME.  

CDS din instituţie acumulează şi analizează rezultatele elevilor care studiază în bază de 

Curriculum modificat. 

Constatări  Existentă baza de date privind performanțele elevilor și mecanisme de valorificare a 

potențialului, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului modificat sau a PEI. 

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  Crearea posibilităților de manifestare creativității elevilor prin diferite activități formale și non-

formale, participarea elevilor n diverse proiecte.  

Diplome de merit pentru succese la învățătură, înmânate la sfârșit de an școlar. 

 Diplome de merit pentru participare la diverse concursuri, premii bănești.  

Menționarea prin ordin a celor mai de success elevi Cartea de ordine pentru elevi, Ordinul Nr. 

17 din 17 mai 2021. Blogul instituției. Blogul elevilor din satul Chetrosu 

http://eleviltchetrosu.blogspot.com 

Constatări  Panou cu rezultatele elevilor obținute la concursuri de diferite niveluri. Proiecte educaționale 

implementate pe parcursul anului de studii 2020-2021.  

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. 

Dovezi  În luna mai s-a adus la cunoștință elevilor  din ciclul gimnazial și  părinților  din ciclul primar 

lista opționalelor.  

Părinţii din clasele a II-IV  și elevii din ciclul gimnazial au scris cereri în luna mai, iar părinții 

din clasa I la 1 septembrie curent.  

Se deţin cererile elevilor şi a părinţilor pentru acordarea orei opţionale în mapa  ,, Ore 

opționale”.  

Portofoliul comisiilor metodice. Fișele de asistență la ore.  

Grupurile claselor și a cadrelor didactice pe Messenger. Classroom. Proiecte didactice. 

Produse ale elevilor. Portofoliile elevilor. 

Constatări  Curricula națională, Metodologia ECD, implică încadrarea avansată a elevilor în învățarea 

interactivă prin cooperare. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Total standard 6,25 

 

Dimensiune 

IV 

[Se va 

completa la 

finalul 

fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

Toate disciplinele şcolare sunt predate de 

specialişti calificaţi 

Dotarea instituţiei cu mijloace didactice este 

obiectivul prioritar al echipei manageriale 

Profesorii participă odată la 3 ani la formări 

de nivel naţional şi periodic la formări 

raionale şi instituţionale. Elevii sunt 

încurajaţi şi susţinuţi de profesori să 

participe la concursuri şi proiecte naţionale 

şi internaţionale. 

Nu toţi profesorii deţin grad.   

Conținutul manualelor nu corespunde cu 

curriculum; 

Lipsa de motivare pentru învățare a unor elevi; 

Situația pandemică din țară. 

Starea materială și financiară precară a unor 

părinți; 

Numărul mare de copii cu părinți plecați peste 

hotare 
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                                           Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

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

gen 

Domeniu: Management 

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

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

prin introducerea în planurile strategice și operaționale a activităților de prevenire a discriminării de gen, prin 

asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul interrelaționării genurilor  

Dovezi  Video conferință raională pentru elevi și cadre didactice ,,Ce este violenfa de gen și cum o 

putem preveni,,.  

Implicarea instituției în proiectul Terre des hommes „Prevenirea violenței asupra copilului 

prin implicare comunitară”,  finanțat de fundația OAK. 

 În cadrul acestui proiect au fost realizate în instituție activități în vederea reducerii normelor 

sociale care susțin violența, promovarea normelor sociale pozitive (egalitate de gen, parentaj 

pozitiv; incluziune, toleranță, nediscriminare) implicarea bărbaților în educație și în prevenirea 

violenței. Blogul elevilor din satul Chetrosu http://eleviltchetrosu.blogspot.com 

Constatări Instituția desfășoară activități  de prevenire a discriminării de gen prin implementarea 

proiectelor educaționale la nivel de instutuție și clase. 

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  În bugetul instituției sunt planificate finanțe suficiente pentru formarea continuă a cadrelor 

didactice, se  respectâ prevederile Codului educației referitor la formare. 

Constatări Cadrele didactice  au participat la formări organizate de Terre des homes Moldova, Direcția 

educație Drochia, în cadrul Comisiei metodice a diriginților din instituție, dar alte instituții 

abilitate. 

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  “16 zile de activism împotriva violenței” cu obiectivul prevenirea și combaterea violenței de 

gen în mediul școlar și viața de zi de zi. Expoziție de desene, ore de dirigenție, postere. 

Proiectul Terre des hommes „Prevenirea violenței asupra copilului prin implicare 

comunitară”,  Învăț să fiu Om dela mama și tata. În cadrul acestui proiect au fost realizate în 

instituție activități în vederea reducerii normelor sociale care susțin violența, promovarea 

normelor sociale pozitive (egalitate de gen, parentaj pozitiv; incluziune, toleranță, 

nediscriminare) implicarea bărbaților în educație și în prevenirea violenței. Chestionare, 

traininguri, activități de ergoterapie, teatru social, Tata hai să ne jucăm. 

https://drive.google.com/drive/folders/1YKIvUmEX7uChaH2uU87AQyPgrznXgNcj?usp=sha

ring 

Constatări Instituția realizarează în procesul 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. 

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

acordat 

0,75 

Total standard 4,5 

 

Dimensiune 

V 

[Se va 

completa la 

finalul 

fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

Planificarea activităţilor pentru anul de 

studii 2020-2021 din perspectiva 

Standardelor de calitate pentru instituţiile de 

învăţământ primar şi secundar general din 

perspectiva Şcolii prietenoase copilului. 

 În școală nu se atestă   cazuri de 

discriminare legate de gen.  

Sunt realizate un șir de activități cu elevii și 

părinții referitor la egalitatea de șanse pentru 

toți 

Mai există unele prejudecăți referitor la 

egalitatea de gen. 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Cadre didactice receptive la tot ce este nou, cu o 

buna pregatire profesionala. 

Majoritatea profesorilor aplică eficient metodele 

interactive de predare-învăţare-evaluare, utilizează 

eficient tehnologiile informaţionale în procesul 

didactic. 

  Conferirea gradului didactic doi CDS. Şcolarizarea 

elevilor este 100%; 

  Promovabilitatea examenului de absolvire a 

gimnaziului-100% Lipsa decalajului intre notele 

anuale si cele de la examenele de absolvire. 

  11 copii benefeciază de serviciile CREI 

  Dotarea institutiei cu bază tehnico-materială 

necesară demersului educational 

  Cadre didactice dispuse spre colaborare, cooperare 

  Bobliotecă dotată anual cu fond de carte 

Parteneriat eficient cu asistentul social, Inspectoratul 

de Poliţie, APL, mediatorul comunitar; 

Implicarea activă a elevilor și părinţilor în activitatea 

instituţiei. 

Cadre didactice ce nu detin grad didactic. 

   

  Lipsa unui sistem eficient de sancţiuni pentru elevii 

care lipsesc nemotivat 

  

  Reticenţa unor părinţi de a se implica în problemele 

cotidiene ale scolii,fata de consilierea psihopedagogica 

   

  Lipsa motivaţiei şcolare, dezinteres pentru studii a unor 

elevi. 

   

 

Oportunități Riscuri 

  Asigurarea posibilităţii de participare la activităţi 

de formare şi perfecţionare a profesorilor; 

  Stimularea performanţelor profesorilor în 

activitatea cu elevii. 

Valorificarea relaţiilor cu partenerii educaţionali. 

  Utilizarea mijloacelor şi instumentelor TIC la toate 

disciplinile şcolare 

 Imbunătăţirea bazei materiale a şcolii prin realizarea 

unor proiecte de dezvoltare instituţională; 

  Granturi pentru înbunătățirea infrastructurii școlare. 

  Participarea la webinare de formare profesionala 

naţionale şi intrenaţionale 

  Cadru legal imperfect în vederea responsabilizării 

părinţilor pentru copiii lor. 

  Reducerea în continuare a numărului de copii născuţi 

în comunitate 

  Lipsa de interes şi de motivaţie pentru studii a unor 

elevi din familiile 

dezavantajoase; 

  Implicarea insuficientă a unor părinţi în procesul 

instructiv-educativ; 

  Nu sunt dotate toate familiile copiilor cu mijloace TIC  

  Şcoala online-o ameninţare pentru sănătatea cadrelor 

didactice şi a elevilor 
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Standar

d de 

calitate 

Punct

aj 

maxi

m * 

Anul de studiu 

2020-2021 

Autoev

aluare, 

puncte 

Nivel 

realizar

e, % 

1.1 10 8,5 85% 

1.2 5 4,25 85% 

1.3 5 4,5 90% 

2.1 6 4,75 79,16% 

2.2 6 5,0 83,33% 

2.3 6 4,75 79,16 

3.1 8 7,0 87,5% 

3.2 7 6 85,71% 

3.3 7 6 85,71% 

4.1 13 10,25 78,84% 

4.2 14 12 85,71 

4.3 7 6,25 89,28 

5.1 6 4,5 75% 

Total 100 83,75 83,75% 

 

* 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 16 3 13 0 0 

  

Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere:  

 
Anul de studiu Nr. total cadre de 

conducere 

Rezultatele prezentării Raportului anual de activitate 

se aprobă nu se aprobă 

2020-2021 2 Se aprobă  

 

 

 

 

 

Semnătura cadrului de conducere _______________________ 
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