


Date generale 

Raion/ municipiu Drochia
Localitate s. Ochiul  Alb
Denumirea instituției Instituția Publică Gimnaziul „Nicolae  

Testemițanu”
Adresa s. Ochiul  Alb, r. Drochia,  R. Moldova
Adresa filiale -
Telefon 0 252 75 232
E-mail ltochiulalb@gmail.com 
Adresa web http://gimnaziulochiulalb.educ.md/ 
Tipul instituției gimnaziu
Tipul de proprietate Stat

Fondator/ autoritate administrativă Consiliul Raional Drochia
Limba de instruire Română
Numărul     to  tal elevi 247
Numărul total clase 11
Numărul total cadre de conducere 3
Numărul total cadre didactice 23
Program de activitate 1 schimb
Perioada de evaluare inclusă în 
raport

Anul de studii 2020-2021

Director Rusu  Liliana

Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE

Standard  1.1. Asigurarea securității și protecției tuturor copiilor. 
Domeniu : Management
Indicator 1.1.1.Prezența documentației tehnice, sanitaro-igienice și medicale  și monitorizarea 
permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice .

Dovezi    Autorizație  sanitar - veterinară de funcționare Seria ASVF 0027620 din 
25.04.2017 (valabil - nelimitat), eliberată de ANSA ;

    Autorizație sanitară de funcționare  SSSSP nr 0035554, valabilă până la 
01.06.2023 ;

   Proces-verbal  Nr. 62  de  măsurare  a  iluminării  din  01.12.2020 ;

   Proces-verbal  Nr. 78/78  de  investigație  a  apei  potabile  din  22.08.2020 ;

   Proces-verbal  Nr. 61  de  măsurare  a  factorilor  metrologici  din  01.12.2020 ; 

   Proces-verbal  Nr.01/37-182/DR  din  14.09.2020  siguranța  alimentelor ;

   Proces-verbal  Nr, 69 din  26.08.2020  al  cercetării  stării  tehnice  a  coșurilor  
de  fum  și  canalelor  de  ventilație ;

   Proces-verbal de verificare metrologică a analizatorului de gaze Nr. 309  din  
27.11.2020  ;

http://gimnaziulochiulalb.educ.md/
mailto:ltochiulalb@gmail.com


   Proces- verbal de punere în funcțiune a  cazangeriei ;

   Registre medicale cu date despre starea sănătății elevilor :

   22 cartele medicale și controlul medical efectuat ;

   Cartele medicale F-026e ale elevilor .

   Discuții conform planului de activitate a sistemului medical cu 

elevii, personalul didactic și nedidactic ;

   Raportul de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituţiei de 
învăţământ ;

   Plan de acţiuni privind respectarea cerinţelor sanitare pe timp de pandemie de 
COVID -19 .

Constatări - Administrația  instituției  a  obținut  documentația tehnică , sanitaro-igienică și 
medicală obligatorie și monitorizează frecvent, respectarea normelor sanitaro-
igienice și de securitate tehnică .

- Colaborează cu instituțiile de specialitate în domeniul securității, protecției 
civile, situațieilor excepționale, medico-sanitare, Inspectoratul energetic de Stat, 
Inspecția muncii etc.

- Se  respectă  normele sanitar-igienice .

- Igienizarea  se  efctuează  cu  substanţe  dexinfectante  conform  unui  orar  
stabilit.                                                                                                                       
- Organizarea controlului medical al angajaţilor  la  timp .                                       
- Organizarea controlului medical al elevilor .

- Monitorizarea  sistematică  a  respectării  cerinţelor  sanitaro – igienice . 

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere:  1 Autoevaluare conform 
criteriilor :  1

Punctaj acordat :

1

Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și securității instituției și a tuturor elevilor / copiilor pe toată 
durata programului  educativ .

Dovezi - Intrarea/ ieșirea   în instituție se face prin  intermediul  a  3 intrări / ieșiri 
supravegheate de personalul didactic  și  nedidactic  conform  unui  grafic  
prestabilit .

- Prezența persoanei de servici la intrările în instituție , care  înregistrează  toate  
persoanele  care vizitează  școala  cu  diverse  întrebări  în  Registrul de evidență 
a vizitatorului . 

- În  instituție  există  mijloace  antiincendiare  și  ieșiri de rezervă .



- Plan de evacuare . 

- Sunt angajați  2 paznici  de  noapte .

- Sistematic  se  organizează  graficul  de  serviciu  al  paznicilor.

- Sistematic  se  actualizează  graficul de serviciu al profesorilor .

- Registrul de tehnica securității  a  elevilor  și  profesorilor .

- Ordine ale directorului cu privire la obligarea angajaților  despre  respectarea  
regulilor  de securitate pe teritoriul  instituției .

- Decizia CA nr. 1 din  29.08.2020 privind respectării cerințelor igienico-sanitare 
în instituție și organizarea măsurilor de diminuare a riscului răspândirii COVID 
19 . 

- Instructaj cu angajații cu referire la implementarea măsurilor de control și 
prevenire COVID, proces verbal  nr.1 din 29.08.2020  contra  semnătura  prin  
Ord. Nr. 117  din  01.09.2020 ; 

- Ord. nr. 113 din 01.09.2020 referitor la organizarea anului 2020-2021 în IP 
Gimnaziul „Nicolae  Testemițanu”  în condiții de pandemie.

Constatări      Este utilă  monitorizarea cât mai eficientă  de  către  diriginte  a situației in 
care se află copilul. Această  monitorizare  ajută  la  dezvoltarea conexiunii mai 
multor  servicii ce oferă protecție familiei și copilului.

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 
criteriilor 1

Punctaj acordat 
1

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

Dovezi 1.Aprobarea orarului activităților educaționale la Consiliul de administraţie al IP
Gimnaziul „Nicolae  Testemițanu”  Proces-verbal   Nr. 1, din 29.08.2020. 

2. Orarul lecţiilor şi al activităţilor extrașcolare este discutat și aprobat la 
Consiliul de administraţie al IP Gimnaziul Nicoreni  Nr. 1, din 29.08.2020.

Constatări   Orarul sunetelor, lecțiilor și al activităților extrașcolare este elaborat conform 
cerințelor  din ,,Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, 
anul de studii 2020-2021”, aprobat de MECC prin Ordinul Nr.396 din 
06.04.2020, și este afișat în cabinetul metodic și pe Panoul ,,Orarul activităților”,
plasat la loc vizibil pentru elevi și părinți.

   Durata recreațiilor constituie: 3 recreații de 10 minute și 3 recreații de 15 



minute (pentru servirea mesei și pentru dezinfectarea sălilor de clase).

   Orarul lecțiilor este echilibrat, în care alternează disciplinele exacte cu cele 
umanistice, precum și cu disciplinele din ariile curriculare: Arte, Tehnologii și 
Sport. Sunt câteva devieri din motive obiective (de exemplu: avem 5 cadre 
didactice cumularde șialte 2 cadre didactice de bază, care vin din alte localități).

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  a câte un loc în bancă corespunzător 
particularităților psihofiziologice individuale 

Dovezi    Fiecare elev dispune de un loc in bancă, fiecare cabinet școlar este dotat cu 
mobilier necesar pentru  studii cu respectarea normelor sanitare .

Constatări   În treapta primară bancile se dau anual prin rotaţie conform clasei. În treapta 
gimnazială  sunt în fiecare clasă câteva banci mai mici care se aşează în faţa 
clasei pentru elevii mai scunzi.

 În urma controlului anual al elevilor efectuat de echipa de la Centrul de 
sănătate asistenta medicală discută cu cadrele didactice şi diriginţii despre   
unele maladii cronice ale elevilor ce ar necesita aşezarea lor în băncile din 
faţa clasei.

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    Periodic  se  complectează  Registrul  de inventariere . 

   Registre de evidență a   ustensilelor , materialelor, utilajelor în laboratoare .

   Mapa  cu  reguli  și  procese- verbale  de  instruire  a  elevilor privind reguli 
de securitate .

   Cadrele  nedidactice  sunt  aprovizionate  periodic  cu  echipament : căldări, 
mope, mături  pentru  a   menţine în ordine spaţiile  instituţiei, respectând  
totodată  și  planul de igienizare .

   Fiecare diriginte   este asigurat cu  laptop, internet .

   Fiecate  sală  de  clasă  conține  table  moderne  magnetice  și  cele  necesare  
la  ele .

Constatări    Instituția asigură în linii mari  prezența și conformitatea cu parametrii 
sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate a materialelor de sprijin în  măsura 



posibilităților .

   Insuficiența resurselor financiare nu  ne  permite  dotarea cabinetelor 
disciplinelor școlare cu materialșe  conform standardelor .

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 
criteriilor 0,5

Punctaj acordat

0,5 

Indicator 1.1.6 Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea hranei , care corespund 
normelor sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul 
elevilor  . 

Dovezi    În  instituție  există :

- Pașaport sanitar ;
- Cartele tehnologice ;
- Lista produselor interzise ;
- Fișele examenelor medicale ale angajaților cantinei ;
- Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare ;
- Registre de evidență (rebutare materie prima, evidenta sanatatii etc) ;
- Spații  și  utilaje  separate  pentru prelucrarea materiei prime ;
- 2 frigidere, 1  congelator ;
- Sufrageria  are  capacitatea  de  140  locuri, suficiet  pentru  alimentarea  

elevilor  din  ciclul  primar  la  două  pauze ;
- Dotarea bucătăriei în anul 2020-2021 cu plită  nouă  conform  cerințelor.

Constatări    Instituția dispune  de  spațiile  necesare  pentru   servirea  și  pregătirea  
hranei, de  personal  instruit, cu  examenul  sanitar  efectuat . Dispunem  de  
depozit  pentru  legume  și  fructe, iar  alt  depozit  pentru  alimente, frigidere, 
congelatoare  pentru  păstrarea  produselor  conform  normelor .  

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 . 

Dovezi     Cu  contribuția  Consiliului  Raional  s-au  dat  în  exploatare  în incinta 
instituției 4  blocuri  sanitare  separate pentru fete și pentru băieți .

    14  lavoare : 6 lavoare  asistate  cu  uscătoare  electrice  pentru  mâini  în 
blocurile  sanitare  și 8  lavoare  în spațiul special amenajat pentru spălarea 
mânilor  înainte  de  luarea  mesei .

   Săpun la fiecare lavoar  și  în  fiecare  sală  de  clasă .

Constatări     Instituția este dotată cu blocuri sanitare care respectă în totalitate normele 



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

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform 
criteriilor 0,75

Punctaj acordat  

0,75

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

Dovezi    Anual  se  numește  persoana  responsabilă  de  starea  antiincendiară  în  
instituție  .

   Planul de măsuri cu privire la preântâmpinare a incendiilor .

   Panouri  informaționale .

   Stingătoare cu termen de valabilitate .

   Lada de nisip , lopata .

   Ieșiri de rezervă din instituție – 4 .

Constatări    Instituția dispune de mijloace antiincendiare și de ieșiri de rezervă , 
utilizează eficient un sistem de marcaje de direcție .  Elevii  sunt  instruiți  
periodic  cum  să  acționeze  în  caz  de  incendiu și  anual  se  exersează  o  
astfel  de  situație, formând  priceperi  și  deprinderi . 

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 
criteriilor 0,5

Punctaj acordat

0,5

Domeniu : Curriculum/ proces educațional  
Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație  
rutieră, tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor . 

Dovezi       Activități de formare la elevi a comportamentului responsabil în caz de 
situații excepționale și /sau risc în anul de studii 2020-2021 .

     Organizarea instructajului cu  tematica :  ,,Securitatea elevilor la lecțiile 
de Fizică ,Chimie, Biologie ,Informatică ,Educație fizică ,Educație 
tehnologică ,Educație pentru societate ,Educație civică ,Produse chimice și 
securitatea personală cu consemnarea în catalog la disciplinele respective .

     Instructaj periodic ,săptămânal /lunar ,în  ajunul  vacanțelor  :Reguli de 
securitate în condițiile COVID -19 și prevenirea situațiilor de risc .

    Organizarea activităților de formare la elevi a comportamentului 
responsabil în caz de situații excepționale și/sau de risc .



    Proces-Verbal al adunării generale a părinților din IP Gimnaziul „Nicolae  
Testemițanu”   cu  privire  la :

   Organizarea procesului  instructiv  educativ  în IP Gimnaziul „Nicolae  
Testemițanu”  în contextul situației epidemiologice COVID-19   și  
familiarizarea  cu  Ordinul  nr.840 din 19.08.2020  MECC Cu privire la 
organizarea anului de studii 2020-2021 .

     Instrucțiunea privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru 
organizarea activității în contextul epidemiologic al COVID-19.

     Formarea aptitudinilor și deprinderilor de gestionare a contextelor rutiere 
ale comportamentului responsabil și sigur în traficul rutier : în ajunul 
vacanțelor  la Disciplina Dezvoltare personală . 

    Încadrarea în proiectul ”Bunicii grijulii,,.  Exersarea unor situații 
excepționale cu respectarea reguleleor de comportament .

   Instruirea personalului cu reguli de securitate periodic.

Constatări     În temeiul prevederilor Planului -cadru pentru învățământul 
primar ,gimnazial și liceal  s-au organizat  și r ealizat  sistematic instructaj  
privind   securitatea personală  cu  elevii și angajații  instituției  privind 
comportamentul responsabil în caz de situații excepționale și sau de risc 
(cutremur ,inundații ,accidente rutiere ,electrocutare ,pericol de 
înec ,infecții,intoxicare ,situația epidemiologică COVID-19 ș.a 

etc). 

Proiectul ”Bunicii grijulii„ oferă un sprijin considerabil instituției de 
învățământ .

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 
criteriilor1

Punctaj acordat 
1

Total standard 10 7,5 7,75

Standard  1.2. Dezvoltarea de parteneriate comunitare în vederea protecției integrității fizice și
psihice a fiecărui elev.. 
Domeniu : Management
Indicator 1.2.1.Proiectarea în documentele strategice și operaționale , a acțiunilor de colaborare 
cu familia , cu APL, cu alte instituții cu atribuții locale în sensul protecției elevului și de 
informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în cazurile ANET.

Dovezi Consiliul  profesoral :    

Raportul ANET .Analiza și direcții de perspective . 

   Seminar teoretico-practic :Organizarea activităților de instruire a cadrelor  
didactice  ,,Educaţie  fără  violenţă „ .

    Ședința CP cu privire la informarea angajaților despre procedura de 



intervenție a lucrătorilor instituției de învățământ .

   Discutarea în luna     august 2020   ”Metodologia ANET . Implementarea 
în gimnaziul ,,Nicolae  Testemiţanu ” .

Consiliul   de  administrație :   

Copii în situații de risc -potențiale victime ale TFU.

   Proces -Verbal nr.   din   24 decembrie 2020 cu privire la : Raport cu 
privire la cazurile ANET pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021 .

    Parteneriate comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a 
fiecărui copil .

   Activităţi  cu privire la : Siguranţa  Online .

Comisia  metodică  Dezvoltare  Personală  și  Dirigenție    

Analiza și actualizarea Fișei de post al dirigintelui cu atribuții      specifice 
ANET , Instrucțiuni Covid-19 .

    Implementarea metodologiei ANET .

    Revizuirea și ajustarea PPC în instituție  .

    Fișa de post ale cadrelor didactice.

    Reactualizarea  documentelor  MECC .

    Referire la Ordinul 1131 din 13.10.2021 Repere metodologice privind 
organizarea procesului educațional în condițiile învățării mixte ,Ordinul 1069
din 06.10.2020 Cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind 
securitatea și siguranța on-line a elevilor ,Legea 140 din 14. 06.2019 ,Legea 
30 din 07.03.2013 ,Legea 270 din 08.04.2014 ,Procedura ANET ,PPC în 
instituție ).

 Pedagogizarea  părinților :

    Proces -Verbal nr.1 al adunării generale a părinților din IP 
Gimnaziul  ,,Nicolae  Testemiţanu’’  cu privire la :

- Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor 
instituției în cazurile de ANET .

- Politica de Protecție a Copilului în instituție .

- Siguranța Online .

- Respectarea  instrucţiunilor  COVID  19 .   

Consiliul  elevilor :   

 Proces  Verbal  nr.1 al ședinței CE din 15 .09.2020 cu privire la :

- Procedura de organizare instituțională și de intervenție în instituție în 



cazurile de ANET (Ordinul MECC nr.77 din 22 .02.2013 ) .

- Siguranța Online .

- Fenomenul Sexting .

- Revizuirea și ajustarea  PPC în instituție .

Proces Verbal  .nr.4 al CE din   24.12.2020 cu privire la : ,,Drepturile omului 
implică și datoriile lui .Documentele care apără și promovează drepturile 
copilului/omului:Convenția cu privire la drepturile omului/copilului în 
scopul prevenirii și asistenței copiilor în cazurile de ANET (cap.I din 
Procedura de organizare instituțională și de intervenție în cazurile ANET ) 

  Activități  de  formare  și  informare :

     Prevenirea traficului de ființe umane în rândul adolescenților.

    Registru de evidență a fișelor de sesizare .

    Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de ANET .

    Demers către APL,mediator comunitar,Inspectorat de poliție .

    Fișa de sesizare către APL .

    Fișa de sesizare către SAP Drochia .

    Raport privind evidența sesizărilor privind cazurile ANET semestru I și II, 
anul de studii 2020-2021 .

Constatări      Instituția proiectează sistemic acțiuni de colaborare cu familia ,cu APL ,cu
alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției elevului ,inclusiv acțiuni 
de informare a lor în privința procedurii ANET .

     S-a contribuit la dezvoltarea relațiilor de încredere dintre copil și părinte.

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 
criteriilor 0,75

Punctaj acordat

1,5

Domeniu : Capacitate instituțională 
Indicator 1.2.2.Utilizarea eficientă a resurselor interne(personal format) și comunitare (servicii 
de sprijin familial și asistență parentală etc.)pentru asigurarea protecției integrității fizice și 
psihice a copilului . 

Dovezi 1.Metodologia ANET, Implementarea PPC în IP Gimnaziul ,,Nicolae  
Testemiţanu „ .

2. Ședinte  cu părinții pe clase cu subiectul :

● Părinţii – prieteni devotaţi.



● Stima  şi  respectul în familie.

● Comunicarea eficientă în relaţia părinte -elev.

● Comunicare  pozitivă  părinţi – copii.

● Comportamentul părintelui-exemplu pentru copil. 

● Pedeapsa în educație .

● Comunicarea – factor poyitiv de prevenire a conflictelor”. 

● Disciplinarea pozitivă a copiilor. 

Constatări     S-a îmbunătățit relația școală- părinte, părinte -elev,elev - școală.S-a 
motivat părintele pentru a participa mai activ în viața copilului,s-a micșorat 
riscul eșecului școlar ,s-a ridicat reușita elevilor.

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 
criteriilor1

Punctaj acordat1

 1

Domeniu : Curriculum/ proces educațional  
Indicator 1.2.3.Realizarea activităților de prevenire și combatere a oricărui tip de violență (elev- 
elev; elev- cadru didactic, elev- personal auxiliar)  . 

Dovezi Plan de acțiuni 

● ,,Săptămâna de prevenire și combatere a TFU ,,  16-23  octombrie 
2020 .

● ,, Ziua Internațională a Toleranței ,, 16-20 noiembrie 2020 .

● Campania ,,16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de gen ,, , 
25.11-10.12.2020 .

● Sesiune de formare pentru cadrele didactice cu tema ,,Asigurarea 
egalității de gen în educație” .  

● ,,Siguranța pe internet” . 

● Săptămâna memoriei ,,Holocaustul memorie vie a umanității”   21-27 
ianuarie 2021 .

● Ziua Internațională a nonviolenței în școală, 18-29 ianuarie 2021 . 

Aplicarea chestionarelo  r pentru elevi , părinți ,cadre didactice :  

(NI în cadrul CP )

● Starea de bine și ce aș schimba în instituția mea .

● Cu privire la fenomenul de violență în școală .

● Climatul emoțional în colectivul de elevi .



● Participarea la învățământul online .Realizări și probleme .

● Condițiile sanitar -igienice. 

Activități de formare:

● Prezentarea strategiilor de reducere a agresivității în mediul 
școlar .Inteligența emoțională .Evaluarea impactului activităților 
educative la subiectul : ,,Inteligența emoțională asupra stării 
disciplinare a copiilor”. 

● ”Spune Nu traficului de ființe umane” .

● Ședință cu angajații din instituție  privind prevenirea violenței. Acte 
normative privind „protecția copilului față de violență” august 
2020/ianuarie 2021 .

  - Graficul de servici al profesorilor .

- Boxa încrederii .

- Baza de date a elevilor din grupul de risc .

- Monitorizarea zilnică a frecvenței și disciplinei elevilor .

- Crearea panoului ”Un copil informat- un copil protejat ” .

Constatări     S-a creat în instituție un climat psihologic, mediu prietenos, constructiv 
pentru  dezvoltarea favorabilă și armonioasă a elevului și  actorii 
educaționali.

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 
criteriilor   0,5

Punctaj acordat

0,5

Indicator 1.2.4 . Accesul elevilor la serviciu de sprijin , pentru asigurarea dezvoltării fizice , 
mintale, emoționale și implicarea personalului și a partenerilor instituției în activitățile de de 
prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății   . 

Dovezi 

Constatări     Elevii posedă informații cu referire la urmările stresului asupra 
organismului în curs de dezvoltare,cunosc tehnici și strategii de evitare și 
depășire a situațiilor conflictuale cât și a stărilor frustrante sau anxioase.

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:

1

Autoevaluare conform 
criteriilor 0,5

Punctaj acordat

0,5 

Total standard 5 2,75 3,5

Standard  1.3. Oferirea serviciilor de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață. 
Domeniu : Management



Indicator 1.3.1.Colaborarea cu familiile , cu serviciile publice de sănătate și alte instituții cu 
atribuții legale în acest sens în promovarea valorii sănătății fizice și mentale a elevilor în 
promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate .
 
Dovezi -Centru medicilor de familie oferă permanent informație (pliante, postere) 

despre prevenirea unor maladii .

-Centrul medicilor de familie anunță graficul imunizării copiilor -Centrul 
medicilor de familie eliberează forma medicală pentru încadrarea elevilor în 
ciclul primar și gimnazial .

-Participarea elevilor cu CES la seminar cu subiectul „Strategii de 
disciplinare pozitivă”desfășurat de către SAP Drochia .

-Participarea elevilor ,cadrelor didactice,părinți la seminar Cu subiectul:
„Cancer mamar și de col uterin”desfășurat de către Centru Ana ,Drochia.

-Instrucțiunea privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru 
organizarea activității în contextul epidemiologic al COVID-19.( zilnic, 
săptămânal ,semestrial ) .

Campanie de informare :

-Plan de acțiuni ,, Săptămâna Europeană a Imunizării ,lansată de către 
MSMPS ,, 26-30 aprilie 2021 .

Constatări     Elevii au fost familiarizați îndeaproape cu serviciile publice de sănătate , 
care corespund necesităților tinerilor, oferindu-le și garatându-le 
confidențialitate și intimitate, astfel încât tinerii să facă alegeri libere și bine 
gândite despre sănătatea și sexualitatea lor.

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:

2

Autoevaluare conform 
criteriilor 0,5 

Punctaj acordat  
1

Domeniu : Capacitate instituțională 
Indicator 1.3.2. .Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate , a resurselor 
materiale și metodologice( mese rotunde , seminare, training uri, sesiuni de terapie educațională) 
pentru  profilaxia problemelor psihoemoționale  ale elevilor. 

Dovezi    Masă rotundă cu cadrele didactice  .Inteligența emoțională .Evaluarea 
impactului activităților educative la subiectul : ,,Inteligența emoțională 
asupra stării disciplinare a copiilor” . 

   Fișe de evidență a elevilor din grupul de risc .

   Demers SAP .

Constatări    Elevilor li s-a asigurat confort și securitate psihoemoțională pe întreg 
parcursul procesului instructiv de către diriginți , CDS ,  SAP Drochia , în 



lipsa unității de psiholog .

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:     2 Autoevaluare conform 
criteriilor    0,5

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 la 
programe ce promovează modul sănătos de viață .

Dovezi Plan de acțiuni

● ,, Ziua Națională de renunțat la fumat”   20.11- 27.11.2020 .

● ,,Săptămâna Europeană a Imunizării”   26-30 .04.2021 .

Instruiri periodice    :  

-Instrucțiuni în contextul epidemiologic COVID-19.

-Securitatea la școală pe timp de pandemie  COVID-19.

-Consolidarea cunoștințelor  și abilităților personalului managerial  , 
didactic,auxiliar,elevi,părinți  din școli  pentru prevenirea Covid 19 și alte 
boli infecțioase .

-Instrucțiuni cu privire la securitatea și protecția vieții și sănătății elevilor în 
clasă,școală,curtea școlii.

-Instrucțiuni cu privire la prevenirea traumatismelor în spațiul școlar și în 
comunitate .

-Instrucțiuni pentru elevi și părinți înaintea vacanțelor .

-Discuţii cu promovarea regimului zilnic al elevului .

Plan anual al școlii

Planul asistentului medical 

Constatări    Instituția realizează activități de promovare /susținere a modului sănătos 
de viață ,de prevenire a riscurilor de accident ,îmbolnăviri ,surmenaj ,oferă 
copiilor acces la programe educative implicândui în diseminarea 
experiențelor legate de sănătate .

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:

1

Autoevaluare conform 
criteriilor 0,5

Punctaj acordat

0,5

Total standard 5 1,5 2,5

Dimensiunea 1 Puncte  forte Puncte  slabe
    Planificarea activităţilor din perspectiva 



Standardelor de calitate pentru instituţiile de 
învăţământ primar şi secundar general din 
perspectiva Şcolii prietenoase copilului .
   Realizarea în proporşie 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.

    Unele cazuri de ANET
ce țin de mediul de 
familie nu sunt anunțate 
de copii.

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 
Standard  2.1. Participarea elevilor la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții 
școlare . 
Domeniu : Management
Indicator 2.1.1. Definirea în planul strategic / operațional de dezvoltare , a mecanismelor de 
participare a elevilor 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    Un elev face parte din componența Consiliului de administrație.

   S-a ținut cont de părerea elevilor referitor la :

- desfășurarea activităților extracurriculare,( cereri ale elevilor, 
sondaje ) ;

- Desfășurarea campaniei de voluntariat  ;
- Participarea la desfășurarea activităților din comunitate: Ziua 

satului , ziua Europei / 9 mai, 8 martie etc 
- Interviuri individuale cu elevii .

CA Ordin    (de constituire ) a CE .

CP unde au participat elevii la  luarea deciziei ce vizează viața  școlii .

●  Regulament de ordine internă .

●  Chestionare .

● Proiecte  .

Constatări    Administrația instituției are definite în planul strategic și planul 
operațional de dezvoltare ,mecanisme de asigurare a participării elevilor la 
soluționarea problemelor și luarea deciziei în viața școlii.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 
criteriilor 0,5

Punctaj acordat 
1

Domeniu : Capacitate instituțională 
Indicator 2.1.2.Existența unei structuri asociative a elevilor , constituită democratic și 
autoorganizată , care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi.



Dovezi -Consiliul Elevilor .  Regulamentul Consiliului Elevilor, elaborat de către 
instituție .

-Planul de activitate a Consiliului Elevilor .

-Panoul Consiliului Elevilor .

- Procese verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor .

- Aplicarea chestionarelor .

Constatări    În instituție există o structură asociativă a elevilor ,constituită democratic
care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru 
elevi .

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform 
criteriilor 0,5

Punctaj acordat

0,5  

Indicator 2.1.3. Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a 
elevilor(pagini pe rețele de socializare , reviste și ziare școlare, panouri informaționale ) . 

Dovezi 1.Chestionar opționale, activități extracurs, stare de bine, etc .

2. Raport CE Analiza rezultatelor activității elev .

3. Panouri informaționale .

4.Boxa de opinii și sugestii .

5.Toate clasele au create grupuri de elevi (părinţi ) pe Viber, Messenger, 
Facebook,adrese de email,G-Suit .

Constatări    Instituția asigură în majoritatea cazurilor funcționalitatea mijloacelor de 
comunicare ce reflectă opinia elevilor.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 
criteriilor 0,75

Punctaj acordat 
0,75 

Domeniu : Curriculum/ proces educațional  
Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor în consilierea aspectelor legate de viața școlară,
în soluționarea problemelor la nivel de colectiv , în conturarea programului educaționale , în 
evaluarea propriului progres.  . 

Dovezi 1. Asistența la ore .

2. Implicarea în activități de voluntariat .

3. Chestionare.

4. Planul de activitate  al Consiliului Elevilor„ Identificarea și 
soluționarea problemelor” cu care se confruntă elevii în instituție  la 



nivel de clasă și la nivel de școală . 

5. Mijloace de comunicare scrise : panoul de afisaj , informare publică,
scrisori ,mesaje .

6. Mijloace de comunicare on-line : site -ul instituției  , G-Suit etc. 

7. Mijloace de comunicare orală : discuții individuale cu elevii , 
expunerea și argumentarea opiniilor în timpul orelor (Fișa de 
asistență ) .

Constatări    Instituția implică în majoritatea cazurilor , cu eficiență considerabilă, 
consilierea aspectelor legate de viața școlară , în soluționarea problemelor la
nivel colectiv , în conturarea programului educațional , în evaluarea 
propriului progres .

Pondere și punctaj
acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 
criteriilor 0,5

Punctaj acordat

1

Total standard 6 2,25 3,25

Standard  2.2 . Institutia şcolară comunică sistematic şi implică familia şi comunitatea în 
procesul decizional 

Domeniu : Management
Indicator 2.2.1. Existența  unui  set de proceduri democratice de delegare și  promovare a 
părinţilor în structurile decizionale de implicare a lor în activitațile de asigurare a progresului 
școlar , de informare periodică  a lor în privința elevilor și de aplicare  a mijloacelor de 
comunicare pentru exprimarea poziției părinților și a altor subiecți implicați în procesul de luare 
a deciziilor .

Dovezi 1.Regulamentul intern de organizare și funcționare a instituției .

2. Consiliul părinților la nivel de clasă și școalăo.mitetele părintești în 

3.Planul de activitate al Consiliului Reprezentativ al părinților . 

4..Includerea părinților în componența  /CA .

5.Activitatea extracurs ,,Ziua familiei”  mai 2021.

Constatări    Instituția elaborează și valorifică frecvent un set de proceduri 
democratice de delegare și promovare a părinților în structurile decizionale
,de implicare în activități ce asigură progresul școlar ,informare periodică 
în privința elevilor .

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 
criteriilor 0,75

Punctaj acordat 
0,75



Indicator 2.2.2. Existența   acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității pe aspecte ce 
țin de interesul elevului și a acțiunilor de participare a comunității la îmbunătățirea condițiilor de 
învățare și odihnă pentru elevi. 

Dovezi 1.Rețele de informare /colaborare școală -familie .

-Publicații periodice /buletine informative .

-Însemnări în agenda elevului .

-Informări scrise ,înștiințare .

-Vizite în familie .

-Discuții telefonice .

2. Acord de parteneriat : APL, ,Agenți economici ,,Mediator comunitar  , 
SAP Drochia , Centru  Ana ,Inspectorat de poliție .

Constatări 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 
criteriilor 0,5

Punctaj acordat

0,5  

Domeniu : Capacitate instituțională 
Indicator 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și al APL la participarea la consiliul de 
administrație , implicarea lor și a elevilor ca structuri asociative , în luare de decizii , beneficiind 
de mijloace democratice de comunicare , implicarea părinților și a membrilor comunității în 
activități organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate  pentru toți 
copiii.

Dovezi Planul de activitate a Consiliului de administrație , componența 
consiliului .

Procese - verbale ale Consiliului de administrație .

Chestionare pentru părinți  , membrii comunității .

Constatări    Instituția implică frecvent părinții și comunitatea în procesul de luare a 
deciziilor cu privire la educația de calitate pentru toți copiii, conlucrează 
periodic cu o structură asociativă a părinților și dispune de mijloace de 
comunicare pentru exprimarea opiniei subiecților indirect.

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 
criteriilor 0,5

Punctaj acordat 
1 

Domeniu : Curriculum/ proces educațional  
Indicator 2.2.4. Participarea  structurilor asociative ale elevilor, părinților și a comunității la 
elaborarea  documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea 
acestora și a altor actori comunitari  ca persoane - resursă în procesul educațional .
  
Dovezi 1. Consiliul părinților constituit la adunarea generală a părinților din



august 2020(Proces- verbal nr 1 ) .

2. Procese verbale ale consiliilor  de părinți din fiecare clasă .

3. Procese-verbale ale ședințelor cu părinții .

4. Regulament intern .

5. Planuri de acțiuni : 

     Implicarea părinților și elevilor din grupul de risc în prevenirea 
situațiilor -problemă /riscurilor .(La necesitate)

Constatări    Instituția asigură participarea frecventă a structurilor asociative al 
elevilor, părinților , comunității  la elaborarea documentelor 
programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea 
acestora și a altor actori comunitari  ca persoane - resursă în procesul 
educațional .

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform 
criteriilor 0,5 

Punctaj acordat 
1

Total standard 6 2,25 3,25

Standard  2.3 .Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într o 
societate interculturală bazată pe democrație 
Domeniu : Management
Indicator 2.3.1. . Promovarea respectului față de diversitatea culturală , etnică , lingvistică, 
religioasă, prin actele reglatorii și activități organizate în instituție .

Dovezi  Planul managerial al gimnaziului : 

Activități :

-Ziua Elevului .

-Ziua  Limbilor Europene .

-Turnamentul pentru Drepturile Copilului/Omului la nivel local .

-Campania mondială ,,16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de 
gen” .

-Ziua Internațională a Romilor .

Activități de formare /informare :

-Atelier de formare pentru elevii din Consiliul de elevi .

Acte reglatorii   :   

-Politica de Protecție a Copilului .

-Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și de 



intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ preuniversitar în 
cazurile de abuz ,neglijare ,exploatare ,trafic al copilului .Aprobat la 
Consiliul de Administrație din IP Gimnaziul ,,Nicolae Testemiţanu” .

-Regulamentul intern al IP Gimnaziul ,,Nicolae  Testemiţanu” .

Promovarea profilului ȘPC , diversitatea lingvistică, egalității de gen .

-Implicarea elevilor în inițiative cetățenești de promovare a Drepturilor 
omului . 

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

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:

1

Autoevaluare conform 
criteriilor 0,75

Punctaj acordat 

0,75

Indicator 2.3.2.Monitorizarea modului de respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice, 
religioase și de valorificare a multiculturalității în toate documentele și în activitățile  desfășurate
în instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 
principiilor democratice .

Dovezi     Prin includerea în Programele anuale ale Comisiilor metodice, prin 
asistări la desfăşurarea Proiectelor inter̸transdisciplinare şi la activităţile 
extracurriculare desfăşurate. Prin monitorizarea activităţilor desfăşurate în
cadrul săptămânilor pe obiecte .

Chestionare online .

Discuții cu mediatorul comunitar, elevii, părinții .                                       
Activități în parteneriat cu biserica, CMF, poliția .

Constatări    Instituția monitorizează frecvent  respectarea diversității culturale, 
etnice, lingvistice, religioase și de valorificare a multiculturalității în toate
documentele și în activitățile  desfășurate în instituție  colet/nd periodic 
feedbackul  din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 
principiilor democratice .

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:

1

Autoevaluare conform 
criteriilor 0,5

Punctaj acordat

0,5

Domeniu : Capacitate instituțională 
Indicator 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev, 
indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică, religioasă, încadrarea în promovarea 
multiculturalității, valorificând capacitatea de socializare a elevilor 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 elevilor în activitățile extracurriculare .

Activitatea GLI .

Ore de dirigenție .

Activitatea consiliului de administrație (studierea rezultatelor 
chestionarelor, sondajelor ) .

Regulamentul intern al instituției .

PPC

Constatări     Instituția creează condiții tipice pentru respectarea diversității și 
valorifică intens capacitatea de de socializare a elevilor  și resursele de 
identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform 
criteriilor 0,5 

Punctaj acordat

1 

Domeniu : Curriculum/ proces educațional  
Indicator 2.3.4. Reflectarea , în activitățile curriculare și extracurriculare, în acțiunile elevilor și 
ale cadrelor didactice , a viziunilor democratice de conviețuire armonioasă într o societate 
interculturală , a modului de promovare a valorilor multiculturale  . 

Dovezi 1.Planul de activitate a IP Gimnaziu   ,,Nicolae  Testemiţanu”  pentru 
anul școlar  2020-2021.

2. Turnamentul Drepturilor Omului și a Copilului .

3.Chestionarea elevilor cu referire la calitatea respectări Drepturilor 
Copilului .

 4.Conform Proiectarii calendaristice pentru disciplina Educație pentru 
Societate, , s-a realizat de către elevi elaborarea chestionarelor „ Starea de
bine”  în IP Gimnaziul ,,Nicolae  Testemiţanu”  , fiind incluși ca 
respondenți toți actorii educaționali: administrație, profesori, elevi, 
părinți, angajați auxiliari.  

Constatări Chestionarea ”Starea de bine în IP Gimnaziul Nicolae   Testemiţanu ” s-a 
realizat prin implicarea a 10% din numărul de elevi/părinți din fiecare 
clasă și nivel de învățământ , a tuturor cadrelor didactice .

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 
criteriilor 0,75

Punctaj acordat 
1,5

Total standard 6 2,5 3,75

Dimensiunea 2 Puncte  forte Puncte  slabe
Implicarea elevilor şi a     Mai sunt elevi și părinți



familiilor în procesul decizional
.   Implicarea familiilor în viaţa 
şcolii .
Existenţa şi funcţionalitatea parteneriatelor .

  Elevii din CȘE se implică în acțiuni de 
voluntariat, acțiuni de binefacere.

reticienți la capitolul 
implicare socială.

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ

Standard  3.1. Instituţia  educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naţionalitate, gen, 
origine şi stare socială, apartenenţă  religioasă , stare a sănătății și crează 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 activități multiculturale, a documentelor de asigurare  a
serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES .

Dovezi 1)Planul strategic al instituției și cel anual conține obiective, activități  cu 
privire laEducația incluzivă.

-Activitatea CREI , 

-Plan de activitateCMI , 

-Plan de activitate a CDS

2)Formarea continuă a cadrelor în domeniul EI:

-10.08.2020-05.09.2020 –Cursuri de formare continuă la 
specialitatea ,,Învățământ special”, CDS.

-19.08.2020-Reuniune metodică a președinților CMI din instituțiile de 
învățământ din raionul Drochia ,,Eficientizarea activității CMI în a.s.2020-
2021.

-08.09.2020-Atelier de lucru online cu președinții CMI și CDS din instituțiile 
școlare din raionul Drochia ,,Instrumente pentru evaluarea educațională a 
copiilor cu necesități speciale”.

-15.09.2020-Webinar teoretico-practic cu președinții CMI și CDS din 
instituțiile de învățământ din raionul Drochia ,,Planificarea individualizată a 
procesului educațional pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, în 
contextul epidemiologic COVIT-19”.

-13/14.01.2021-Atelier de lucru la nivel raional a CDS ,,Practici de succes în 
organizarea Săptămânii Educației Incluzive”.

-16.02.2021-Seminar local cu membrii CMI din instituție ,,Metode și tehnici 
eficiente în implicarea copiilor cu CES în procesul educațional”.



-18.03.2021-Webinar teoretico-practic la nivel raional cu CDS ,,Practici de 
succes în elaborarea și realizarea PEI și PII. Schimb de experiență”.

-22.04.2021-Ședință cu CDS și diriginți ,,Orientarea profesională a elevilor”

-6 ședințe ale CMI .

3)Activități:

-Săptămâna Educației Incluzive.

4)PEI-uri elaborate și aprobate la CP .

Constatări Atât PDI cît și PAI reflectă sistemic activități specifice de aplicare a politicilor 
statului  cu privire  la EI, la valorificarea multiculturalității , la asigurarea 
serviciilor de sprijin  și la formarea continuă a pedagogilor ce le asigură.

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 1)Ordine:

-Ordinul Nr. 141  din  04.09.2020 cu privire la Constituirea CMI.

-Ordinul Nr. 142  din  04.09.2020 cu privire la Constituirea echipelor PEI..

-Ordinul Nr. 143  din 04.09.2020 cu privire la Activitatea Centrului de resurse;

-Ordinul Nr. 143  din  04.09.2020 cu privire la Desemnarea coordonatorului

CREI;

2)Proces- verbal Nr.1al ședinței Consiliului Profesoral al IP Gimnaziul

,,Nicolae Testemițanu” Ochiul Alb, din  26.08.2020 cu privire la:

-Aprobarea Planului de activitate a CMI pentru anul de studii 2020-2021;

-Aprobarea Planului de activitate a CDS pentru anul de studii 2020-2021.

3)Se respectă etapele de identificare a beneficiarilor CREI:

-Sesizarea CMI de către învățător/diriginte/profesor, cu prezentarea 
argumentelor privind înaintareacazului;

-EvaluareainițialăacopiluluiîncadrulCMIșistabilirea,dupăcaz, 
acerințelorspeciale/necesitățilorșirecomandareaprogramelordesuport;

-
ReferireacazuluicătreSAP,careefectueazăevaluareacomplexăadezvoltăriicopilul



ui,stabileștesaunu CESșirecomandăprogrameledesuportcorespunzătoare, care 
urmează a fi realizate în școală, inclusiv în CREI. 

4) Listă aprobată a elevilor asistați de CDS și care frecventează CREI

în anul școlar 2020-2021.

5)Orar de asistență la ore a elevilor cu CES aprobat.

6)Proces-verbal Nr.2 al ședinței Consiliului Profesoral al IP 
Gimnaziul ,,Nicolae Testemițanu” Ochiul Alb, din 17.09.2020 cu privire la:

- Prezentarea, discutarea și aprobarea PEI-urilor elaborate pentru elevii cu 
CES.

Constatări Instituția asigură sistemic funcționalitatea structurilor, mecanismelor și 
procedurilor de sprijin pentru înmatricularea și incluziunea tuturor elevilor, cu 
1-2 dificultăți obiective și temporare.

Pondere și 
punctaj acordat

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

Domeniu : Capacitate instituțională
Indicator 3.1.3.Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu CES , 
elaborarea actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența 
înmatriculării elevilor. 

Dovezi 1)Instituția colaborează cu Centrul medicilor de familie, APL, instituțiile 
preșcolare, mediatorul comunitar, părinți pentru a asigura înmatricularea și 
participarea elevilor din comunitate în procesul educațional.

2)Sunt elaborate și completate:

- Mapa ,,Înmatricularea –clasa I-âi” cu lista elevilor ce vor fi înmatriculați și 
setul de documente: cererile părinților, copia buletinului de identitate a unuia 
dintre părinți, copia certificatului de naștere a copilului, 2 fotografii 3x4 a 
copilului, raportul privind dezvoltarea copilului;

-Dosarele elevilor din instituție inclusiv și a elevilor cu CES;

-Registrele de evidență a copiilor cu CES, elaborate de CMI în luna septembrie
2020, și reactualizată în luna mai 2021;

-Raport anual despre situația școlară pentru anul de studii 2020-2021.

3)Se completează sistematic Baza de date SIME.

Constatări Instituția dispune de o bază de date actualizată a copiilor de vârstă școlară și 
preșcolară din comunitate, inclusiv a celor cu CES, cu  rețineri nesemnificative 
în procedura de actualizare, monitorizează evoluțiile demografice  și elaborează



perspectivele de școlaritate , duce evidența înmatriculării tuturor elevilor și 
valorifică informații cu privire la mediul familial.

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 și asigurarea 
activității Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare (CMI) și a serviciilor de sprijin în funcție de 
necesitățile copiilor  .

Dovezi 1)CDS împreună cu membrii CMI monitorizează sistematic progresul și

dezvoltarea fizică a fiecăruii elev:

-Rapoarte semestriale și anual privind progresul școlar;

-PEI la fiecare elev cu CES (Notă informativă cu privire la elaborarea PEI, 
Proces-verbal Nr.3 al ședinței Consiliului de Administrație din  IP Gimnaziul

,,Nicolae Testemițanu” Ochiul Alb, din octombrie 2020);

-Rapoarte de reevaluare complexă a fiecărui copil cu CES, de către SAP 
Drochia (Nr.947, Nr.948, Nr949, Nr.950 –toate din 03.03.2021);

-,,Notă informativă cu privire la progresul școlar al elevilor cu CES și eficiența 
CMI, CDS și a CREI în asistența educațională a acestor elevi”(Proces-verbal 
Nr.3 al ședinței Consiliului Pedagogic din  IP Gimnaziul ,,Nicolae 
Testemițanu” Ochiul Alb,din 24.12.2020).

2)Funcționalitatea CMI:

-Planul de activitate a CMI;

-Planul de activitate și Planul zilnic a CDS (asistența la ore și CREI);

-Procese verbale a ședințelor CMI.

-Raportul de activitate a CMI pentru anul de studii 2020-2021(Proces-verbal 
Nr.6al ședinței Consiliului Pedagogic din  IP Gimnaziul ,,Nicolae Testemițanu”
Ochiul Alb, din 28.05.2021;

-Raportul de activitate a CDS pentru anul de studii 2020-2021 (Proces-verbal 
Nr.6al ședinței Consiliului Pedagogic din  IP Gimnaziul ,,Nicolae Testemițanu”
Ochiul Alb, din 28.05.2021.

Constatări Sistematic s-a monitorizat progresul și dezvoltarea fiecărui elev, s-au creat 
condiții optime pentru dezvoltarea potențialului cognitiv, aptitudinal și afectiv 
al lui. A fost asugurată funcționalitatea CMI și asigurarea serviciilor de sprijin 
în funcție de necesități.

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



punctaj acordat 0,75

Domeniu : Curriculum/ proces educațional
Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și nevoile 
specifice ale fiecărui elev și asigurarea unui PEI, curriculum adaptat, asistent personal, set  de 
materiale didactice sau alte măsuri și servicii de sprijin. 

Dovezi    Procesul educațional se desfășoară în concordanță cu particularitățile și 
nevoile specifice ale fiecărui elev, se respectă  recomandările și cerințele SAP. 
Cadrele didactice în colaborare  cu CDS elaborează: PEI și Curriculum 
modificat. 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.

-Ordinul nr.142 din  04 .09.20 cu privire la aprobarea listei elevilor ce

vor fi asistați de CDS și constiruirea echipelor de elaborare a PEI.

- Program de activitate a CMI.

- PEI pentru fiecare copil cu CES, aprobat la CP.

- Curriculum modificat pentru elevii cu CES.

Constatări Procesul educațional  se desfășoarăîn corespundere cu particularitățile  și 
nevoile specifice ale fiecărui elev, în funcție de recomandările SAP, prin 
elaborarea unui set complex de materiale și softuri educaționale pentru 
diversitatea celor educați, a curriculumului adaptat, aPEI,implicând  în 
majoritatea cazurilor cadre didactice competente, inclusiv cadre de sprijin.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat:  1

Total standard 8 3,5 5,5

Standard  3.2. Politicile și practicile din instituție sunt incluzive , nediscriminatorii și respectă 
diferențele individuale . 
Domeniu : Management
Indicator 3.2.1 Existența, în documente de planificare , a mecanismelor de identificare și 
combatere  a oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale .

Dovezi Fișa postului .



Contractele de muncă  ale angajaților conțin stipulări privind obligativitatea 
sesizării cazurilor de violență , neglijare , trafic al copilului .

Procedura ANET .

PPC 

Regulamentul școlii .

Planul managerial al gimnaziului . 

Fișa  de sesizare , formulare -tip .

Constatări PDI și PAI reflectă sistemic mecanisme de identificare și combatere  a 
oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale .

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 
criteriilor 1

Punctaj acordat  
1

Indicator 3.2.2. Promovarea 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      În cadrul instituției se petrec un șir de activități extracurriculare unde 
participă copii cu CES, precum  și în CREI.

Activitățile petrecute în CREI cu elevii cu CES : 
- Noiembrie: ,,Diferiți, dar cu aceleași drepturi ” ;

- Decembrie: ,,Tradiţii şi obiceiuri de Anul Nou”.

- Februarie: ,,Prietenia – comoara cea mai de preț” .

Pe parcursul anului elevii cu CES  au participart la concursul desenelor, 
expoziţilor:  ,,Toamna de aur”,    ,,Iarna la noi în Moldova”,   felicitărilor   de 
Anul Nou,  1 Martie, concursul ,,Mărţişorului”.   Activitatea:,,Sărut, Femeie 
mâina ta”, recitarea poeziilor la  diverse  activități  extracurriculare .

Constatări      PDI și PAI reflectă sistemic cultura diversității promovând în toate 
aspectele vieții școlare programe cu accent pe incluziune și  nondiscriminare 
și activități ce țin de respectarea diferențelor , cu implicarea majorității 
factorilor educaționali , inclusiv a elevilor în organizarea acestor activități .

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 
criteriilor 0,5

Punctaj acordat 
1 

Domeniu : Capacitate instituțională 
Indicator 3.2.3.Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 
prevenire, identificare , semnalare, evaluare și soluționarea situațiilor de discriminare și 



informarea personalului , a elevilor și reprezentanților lor legali cu privire la utilizarea acestor 
proceduri .

Dovezi Ordin directorului gimnaziului  nr. 129  din  01.09. 2020  privind numirea 
Coordonatorului  ANET .

Planul managerial .

Informarea angajaților , părinților privind modul de sesizare  a cazurilor 
suspecte de violență .

Constatări    Instituția asigură în majoritatea acțiunilor șanse egale de incluziune  tuturor 
elevilor și respectarea diferențelor individuale , informează, formează frecvent 
personalul privind procedurile de prevenire , identificare , semnalare, evaluare 
și soluționare a situațiilor de discriminare prin personal cu o anumita formare .

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 
criteriilor 0,75

Punctaj acordat 
0,75 

Domeniu : Curriculum/ proces educațional  
Indicator 3.2.4.Punerea în aplicare  a curriculumului , inclusiv a curriculumului diferențiat/ 
adaptat pentru copiii cu CES și evaluarea echitabilă a progresului tuturor , în scopul respectării 
individualității și tratării valorice a lor   . 

Dovezi În instituție  sunt 4elevi cu CES, care studiază disciplinele de bază după 
curriculum modificat. Aceste curriculum-uri modificate au fost elaborate de 
către cadrele didactice din instituție în colaborare cu CDS și au respectat 
recomandările oferite de SAP. În procesul de elaborare a curriculumului 
modificat sa ținut cont de: punctele forte, necesitățile, potențialul

și  nivelul  de  dezvoltare  a  elevului.

Constatări Instituția tratează toți elevii în mod echitabil  prin aplicarea documentelor de 
politici incluzive, a curriculumului, inclusiv a curriculumului modificat pentru 
elevii cu CES, prin diverse activități de cunoaștere și evaluare a progresului 
fiecărui elev, prin mecanisme de susținere a individualității și tratării valorice a
fiecăruia, prin activități ce îi încurajează să participe activ la propriul proces de 
învățare cu 1-2 neajunsuri nesemnificative în acest ansamblu de aspecte

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:  0,5 Punctaj acordat:   1

Indicator 3.2.5 . Recunoașterea de către elev a situațiilor de nerespectare a diferențelor 
individuale și de discriminare și manifestarea capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză  .
 
Dovezi   Drepturile omului implică și datoriile lui .Documentele care apără și 

promovează drepturile copilului/omului: Convenția cu privire la drepturile 
omului/copilului în scopul prevenirii și asistenței copiilor în cazurile de ANET
(cap.I din Procedura de organizare instituțională și de intervenție în cazurile 



ANET ) .

   Campania ,,16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de gen” , 25.11-
10.12.2020 .

Boxa de idei , pentru raportare .

Ore de dirigenție per clasă .

Constatări     Instituția organizează frecvent activități educaționale îndreptate spre 
recunoașterea de către elevi a situațiilor de discriminare și a cazurilor de 
nerespectare a diferențelor individuale și informează despre necesitatea de a 
prezenta  oportun și elevat.

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 
criteriilor 0,5

Punctaj acordat 
0,5

Total standard 7 3,25 4,25

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 , inclusiv cu CES și identificarea , procurarea și utilizarea 
resurselor noi .

Dovezi Fișe de asistențe la ore  pentru asigurarea unui mediu accesibil și sigur pentru 
fiecare elev .

Chestionare .

Plan  managerial, activități  ale diverselor structuri privin mediul favorabil de 
învățare .

Constatări    Administrația instituției utilizează resursele instituționale disponibile pentru 
asigurarea mediului accesibil și sigur pentru fiecare copil: intrări interzise 
persoanelor necunoscute, acces liber în sala de lectură, persoană de serviciu la 
intrare .

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 
criteriilor 0,5

Punctaj acordat 
1 

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

Dovezi 
   Dosarele personale ale elevilor şi ale angajaţilor din instituție sunt păstrate în 
siguranţă şi doar un număr limitat de angajaţi au acces la ele.

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



doar persoane autorizate şi desemnate prin ordinul directorului  anual .

Angajament privind securitatea datelor cu caracter personal a responsabilului 
SIME , SIPAS, Administratori – diriginți .

Constatări     Administrația instituției asigură protecția datelor cu caracter personal și a 
accesului, 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 , a spațiilor 
dotate, conforme specificului educației , a spațiilor destinate serviciilor de sprijin .

Dovezi Instituția dispune de spații pentru instruirea tuturor copiilor dotate cu calculatoare 
pentru fiecare disciplină școlară, materiale didactice necesare, inclusiv pentru 
elevii cu CES .

Am beneficiat în cadrul Proiectului Reforma Învățământului de dotarea Centrului 
de Resurse Educație Incluzivă cu echipament și matreiale.

CREI

Blocuri sanitare în interiorul  clădirii .

Spații sigure pentru plimbări .  

Spații școlare semnalizate pentru a fi usor găsite . 

cadrele didactice utilizează TIC adaptate la nevoile elevilor speciale și generale 
( PEI, proiecte de ore, asistențe la ore), au beneficiat toți de cursuri Alfabetizate 
digitală .

Constatări Spații dotate și amenajate

Pondere și 
punctaj 
acordat 

Pondere:   2            Autoevaluare conform 
criteriilor 0,75

Punctaj acordat 
1,5

Domeniu : Curriculum/ proces educațional  
Indicator 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare, 
utilizând tehnologii informaționale și de comunicare adaptate  necesităților tuturor elevilor . 

Dovezi    În instituție sunt câteva săli de clasă dotate cu echipamente TIC, utilizate 
eficient în cadrul orelor.  De  asemenea instituția dispune și de proiector 
portabil care este utilizat la necesitate în diverse spații, pentru diverse activități.

Constatări    Instituția aplică variate mijloace de învățământ și auxiliare curriculare, 



inclusiv TIC, adaptate necesităților tuturor celor ce învață, monitorizează 
desfășurarea activităților educaționale, inclusiv a celor ce țin de CES , 
încurajând participarea activă a majorității elevilor, cultivându-se frecvent 
abilități de autodezvoltare pentru a-și manifesta armonios personalitatea.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:   2 Autoevaluare conform criteriilor:  0,5 Punctaj acordat:  1

Total standard 7 2,75 4,5

Dimensiunea 3 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.

   Nu  toți  elevii  cu  CES
sunt  deschiși  spre  
colaborare  și  implicare 
socială.

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    Proiectul de dezvoltare , planul anual conține programe operaționale privind 
asigurarea calității educației 

Scopurile , obiectivele reflectă toate aspectele vieții școlare 

.Proiectul de dezvoltare,aprobat la CA,

Extinderea rețelei internet (WI-FI) în toate sălile de clasă/cabinete.

Raport de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției de 
învățământ,ANSA, CSP DrochiaCA, proces verbal nr.01 din 26.08.2021

Planul anual, aprobat CP, procesul verbal nr. 01 din 29.08.2020 .

Dotarea instituției cu TIC .

Formarea profesională  continuă .

Aplicarea platformelor educaționale, 2020-2021 .

Constatări    Instituția proiectează sistemic și holistic în PDL și PAI orientarea spre 
creșterea calității educației și spre îmbunătățirea continuă a resurselor umane și 
materiale și conceptualizeză mecanisme funcționale de monitorizare a eficienței
educaționale 

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform 
criteriilor 0,75

Punctaj acordat 
1,5 



Indicator 4.1.2 Realizarea efectivă a programelor și a activităților preconizate în planurile 
strategice și operaționale ale instituției, inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și 
elevilor.

Dovezi - Note informative prezentate la  CA, CP, CM etc., conform Planului anual de

Activitate al instituției pentru anul de studii 2020-2021.

-Raport anual privind validarea situației școlare a elevilor pentru anul de studii 
2020-2021prezentat de către diriginți (Proces-verbal Nr.6 al ședinței 
Consiliului Pedagogic din  IP Gimnaziul ,,Nicolae Testemițanu” Ochiul Alb, 
din 28.05.2021);

-Raport de activitate a CDS pentru anul de studii 2020-2021 (Proces-verbal 
Nr.6 al ședinței Consiliului Pedagogic din  IP Gimnaziul ,,Nicolae 
Testemițanu” Ochiul Alb, din 28.05.2021);

-Raport de activitate a CMI pentru anul de studii 2020-2021(Proces-verbal Nr.6
al ședinței Consiliului Pedagogic din  IP Gimnaziul ,,Nicolae Testemițanu” 
Ochiul Alb, din 28.05.2021);

-Raport  de activitate a Comisiilor metodice pentru anul de studii 2020-2021 
(Proces-verbal Nr.6 al ședinței Consiliului Pedagogic din  IP 
Gimnaziul ,,Nicolae Testemițanu” Ochiul Alb, din 28.05.2021);

-Raport ANET prezentat în cadrul CA.

-Procesele verbale ale ședințelor CA, CP, CM, CMI, ședințelor cu părinții, etc.,
conform planului anual de activitate, 2020-2021.

Constatări Programele și activitățile preconizate în PDI și PAI ale instituției sunt realizate 
eficient și aproape integral.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat:   1

Indicator 4.1.3 . Asigurarea, în activitatea consiliilor și comisiilor din Instituție, a modului 
transparent, democratic și echilibrat 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 -Monitorizarea și revizuirea planului anual de activitate pentru anul de studii 
2020-2021 prin: rapoarte, note informative, procese verbale ale CA, CP, CM,  
etc.

-Panouri informative cu informații relevante despre activitatea Consiliul 
elevilor, cercurilor, activitățile extrașcolare, concursuri, olimpiadele pentru 
elevi, etc.

Constatări Deciziile cu privire la politicile instituționale sunt asigurate în mod transparent,



democratic și echitabil.

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 Contracte privind furnizarea energiei electrice , gaze, alimentație 
CSP .

Echipament special pentru elevii cu CES (CREI) .

Fiecare elev este asigurat cu un loc în banca conform par-lor 
anatomo-fiziologice.(Act de verificare CSP Drochia din august 2020)

Numărul spațiilor școlare este sufiecient pentru numărul de elevi în 
clasă chiar și în condiții de pandemie .

Spațiile școlare sunt accesibile pentru toți elevii în condiții în care nu 
avem elevi cu probleme locomotorii .

Constatări    E necesară  adaptarea spațiilor școlare pt elevii cu probleme 
locomotorii, daca vor fi asemenea elevi 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform 
criteriilor 0,5

Punctaj acordat 
1 

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 Mijloace de învățământ și auxiliare curriculare adecvate la fiecare 
disciplină școlară

Portofoliile cadrelor didactice, anual, 2020-2021.

Pașaportul clasei/laboratorului, anual 2020-2021.

Fond de carte, Registru de inventar al manualelor.

Fond de carte, Registru de inventar al literaturii artistice.

Constatări 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform 
criteriilor :0,2

Punctaj acordat :
0,2



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 În instituție activează 23 de cadre didactice, dintre care 5 cadre didactice 
lucrează prin cumul și 4 cadre didactice sunt în concediul de maternitate. Din 
toți 23:

-Un cadru didactic deține gradul didactic întâi;

-13 cadre didactice sunt deținători de grade didactice doi.

Constatări 60,86% dintre cadrele didactice dețin grad didactic, dintre care 7,14% deține 
grad didactic întâi.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:  2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat:   1

Domeniu : Curriculum/ proces educațional  
Indicator 4.1.7 . Aplicarea curriculumului cu adaptare la condițiile locale și instituționale, în 
limitele permise de cadrul normativ. 

Dovezi Toate disciplinele se predau doar în baza Planului-cadru

Constatări Personalul didactic aplică curriculumul național cu adaptare la condițiile 
instituționale, în limitele permise de cadrul normativ.

Pondere și 
punctaj acordat

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

Total standard 13 4,2 8,2

Standard  4.2. Cadrele didactice  valorifică  eficient resursele educaționale în raport cu 
finalitățile  stabilite prin curriculum național. 
Domeniu : Management
Indicator 4.2.1.Monitorizarea, proceduri specifice, a realizării curriculumului (inclusiv 
componenta  raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI ) .

Dovezi -Plan de monitorizare  a implementării curriculumului 2019

(Proces- verbal Nr.1al ședinței Consiliului Profesoral al IP Gimnaziul

,,Nicolae Testemițanu” Ochiul Alb, din  26.08.2020 ) .

-,,Impactul implimentării Curriculum 2019” (Proces- verbal Nr.5al ședinței CM
din  16.03.2021) .

-Evaluarea implementării calitative a curricula 2019 la disciplina limba 
franceză (Proces- verbal Nr.3al ședinței CM din  08.10.2020) .

-Consiliu profesoral tematic „Eficiența și impactul Curriculum 2019” Proces- 



verbal Nr.4al ședinței Consiliului Profesoral al IP Gimnaziul

,,Nicolae Testemițanu” Ochiul Alb, din  24.02.2021 ) .

-Analiza SWOT a cadrelor didactice privind implementarea

curriculumului 2019 .

Constatări    Administrația monitorizează realizarea curriculumului prin verificarea 
proiectelor de lungă durată, evaluări din partea administrației, asistențe la ore, 
ședințe desfășurate în cadrul comisiilor, participarea cadrelor didactice la 
seminare, formări profesionale, atestare, etc.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat :  0,5

Indicator 4.2.2 Prezența, în planurile strategice și operaționale, a programelor și activităților de 
recrutare și de formare continuă a cadrelor didactice din perspectiva nevoilor individuale, 
instituționale și naționale. 

Dovezi - Ciclograma stagiilor de formare continuă a cadrelor didactice.

-Strategia de formare continuă a cadrelor didactice.

Gimnaziul are o acoperire de 100% cu personal didactic (18 cadre didactice de 
bază și 5 angajate prin cumul). Instituţia monitorizează ca fiecare cadru 
didactic să participle cel puţin o dată la 3 ani la formări naționale de 20 credite 
(se respectă cerințelor stipulate în CE, art. 123 / 134, pct.4, lit. b / Ordinul 
MECC nr.92 din 03.02.20 cu privire la formarea profesională continuă a 
cadrelor didactice și managerial) și la toate seminarele metodice organizate la 
nivel național/raional/local.

Constatări    Se monitorizează permanent necesarul de cadre.  Este elaborat un plan de 
perspectivă de formare a cadrelor didactice pentru trei ani. Pentru acest an de 
studii cadrele didactice care au fost planificate pentru participarea la formarea 
continuă au participat online la aceste formări. Acele cadre didactice, care nu 
au reușit să beneficieze de aceste formări din motive de sănătate, vor participa 
în timpul apropiat.

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 Pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național instituția 
asigură:



-cadre didactice pentru fiecare disciplină propusă de plan cadru ;

-bibliotecă dotată cu literatură necesară, dicționare,  manuale pentru toate 
disciplinele, curriculum și ghid la fiecare disciplină, ș.a.

-planșe repartizate pentru fiecare disciplină;

-sală sportivă dotată cu echipament sportiv minim necesar;

-CREI dotat cu mijloace TIC, mobilier, materiale didactice, jocuri ș.a.

-dotare TIC (conectare la internet, 2 table interactive, proiector, calculatoare, 
tablete) .

Constatări    Instituția dispune de toate resursele educaționale pentu asigurarea unui proces
de calitate,pentru realizarea curriculei naționale la toate disciplinele de studii.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat:  1

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    Fișa de autoevaluare a cadrelor didactice și a naliza SWOT cu referire la 
realizarea procesului educațional la disciplina predată .

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

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:      2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat:   1

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 -Proiectarea didactică de lungă durată, discutate și coordonate  în cadrul 
ședinței Comisiei metodice, proces-verbal nr.2 din 28.09.2020.

-Proiectarea de scurtă durată pentru fiecare oră.

Constatări    În anul de studii 2020-2021 PDLD au fost elaborate până la 28 septembrie 
pentru ambele semestre. Ele au fost discutate în cadrul CM şi avizate de către 
președintele CM, iar directorii adjuncţi au verificat minuţios dacă sunt 
respectate prevederile actelor normative, şi le-au întors cadrelor didactice  spre 
perfectare de câte ori a fost nevoie pentru a avea un produs de calitate.

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



punctaj acordat

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 cu evaluări inițiale și Notă informativă  cu privire la organizarea și 
desfășurarea probelor de evaluare inițială (Proces-verbal Nr.2 al ședinței 
Consiliului Administrativ din  IP Gimnaziul ,,Nicolae Testemițanu” Ochiul 
Alb, din 28.09.2020);

-Mapa cu evaluări sumative și Notă informativă  cu privire la rezultatele 
probelor de evaluare din partea administrației (Proces-verbal Nr.5 al ședinței 
Consiliului Administrativ din  IP Gimnaziul ,,Nicolae Testemițanu” Ochiul 
Alb, din 29.12.2020);

-Mapa cu evaluări finale în învățământul primar;

-Rezultatele examenelor de capacitate, sesiunea 2021.

-Rezultatele olimpiadelor locale (Proces-verbal Nr.6 al ședinței Consiliului 
Administrativ din  IP Gimnaziul ,,Nicolae Testemițanu” Ochiul Alb, din 
04.02.2020);

-Portofoliul elevului.

Constatări    În instituție se  desfășoară sistematic procesul de evaluare a rezultatelor 
învățării în conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate. 
Cadrele didactice dispun de instrumente de evaluare în conformitate

cu recomandările documentelor normative și de grile de evaluare elaborate 
conform prevederilor Referențialului de evaluare.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 1

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     Se  deţin  mape cu programe de activităţi şi cu materiale în cadrul 
Săptămânilor pe obiecte şi în cadrul procesului de atestare  și  
săptămânilor  pe  obiecte.

Programul activităţilor extraşcolare( scenarii,note informative) .

Participarea la concursuri raionale, naţionale .

Constatări 

Pondere și punctaj Pondere: 2 Autoevaluare conform Punctaj acordat  



acordat criteriilor : 0,5 1

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 4  elevi cu CES se instruiesc în bază de PEI și beneficiază de

curriculum modificat .

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

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:    2 Autoevaluare conform 
criteriilor       0,5

Punctaj acordat

            1

Total standard 14 5 8,5

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    Sală  de  festivități .

   2  săli  de  clasă  dotate  cu  table  interactive, conectate  la  
internet.

1 sală  de  clasă  la  învățământul  primar  dotată  cu  proiector  
fix  și  internet .

   Sală  sportivă  asigurată  cu  strictul necesar  pentru  desfășurarea  
diverselor  activități .

   Biblioteca  școlară periodic/anual  completată  cu  literatură  
didactică  și  artistică  atractivă .

Constatări    Instituția  asigură  accesul  elevilor  la  resursele  educaționale .

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 -Raport semestrial/anual privind reușita școlară a elevilor prezentat în
cadrul CP pv nr.10 din 28.05.21 .

-Date statistice . 

-Procese - verbale cu înregistrarea rezultatelor  la concursurile  
școlare.

-Raport privind progresul școlar al elevilor cu CES prezentat în 
cadrul ședinței  CA   pv nr. 8 din 28.05.21 .

Constatări    Instituția actualizează  permanent și oportun  baza de date privind 
performanțele tuturor elevilor și mecanismele de valorificare a 
potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii 
curriculumului modificat sau a PEI .

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:  2 Autoevaluare conform 
criteriilor      0,5

Punctaj acordat

        1

Indicator 4.3.3.Realizarea unei politici obiective, echitabile și de promovare a succesului 
elevului/copilului .

Dovezi -Raport semestrial/anual privind reușita școlară a elevilor prezentat în
cadrul CP pv nr.10 din 28.05.21 .

-Catalogul școlar .

-Planul de consiliere (diriginții) .

Constatări    Instituția realizează o politică obiectivă, echitabilă și transparentă 
de promovare a succesului școlar .

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:  2 Autoevaluare conform 
criteriilor   1

Punctaj acordat 

        2

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    Asistențe la lecții .

   Chestionare pentru elevi/părinți/ profesori .

Constatări    Instituția încadrează sistematic toți elevii în învățarea interactivă 
prin cooperare, în învățarea individuală eficientă, cultivându-se 



permanent capacitățile de autodezvoltare .

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:  1 Autoevaluare conform 
criteriilor : 1

Punctaj acordat 
1

Total standard 7 3 6

Dimensiunea 4 Puncte  forte Puncte  slabe
Toate disciplinile şcolare sunt predate de 

specialişti calificaţi .
Dotarea instituţiei cu mijloace didactice este 

obiectivul prioritar al echipei manageriale.     
Profesorii participă 1x3 ani la formări de nivel
naţional şi periodic la formări raionale şi 
instituţionale .

Nu toţi profesorii deţin 
grad didactic .

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 Nu există

Constatări 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform 
criteriilor : 0

Punctaj acordat  
0 

Domeniu : Capacitate instituțională 
Indicator 5.1.2. .Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării 
cadrelor didactice în privința echității de gen.

Dovezi Nu există

Constatări Cadrele didactice nu au participat la formări la tema dată .

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:  2 Autoevaluare conform 
criteriilor :   0

Punctaj acordat  
0

Domeniu : Curriculum/ proces educațional  
Indicator 5.1.3. Realizarea procesului educațional -activități curriculare și extracurriculare-în 
vederea formări comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor
-cheie ale educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen. 

Dovezi Atelier de lucru: ”Educație de gen și șanse egale” .



Masă rotundă ”Prevenirea discriminării în mediul școlar” .

Constatări 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere:  2 Autoevaluare conform 
criteriilor : 0,2

Punctaj acordat  
0,4 

Total standard 6 0,2 0,4

Dimensiunea 5 Puncte  forte Puncte  slabe
Planificarea  activităților  pentru  anul  de  

studii  2020-2021  din  perspectiva  
Standarde  de  calitate  pentru  instituțiile  de 
învățământ  primar  și  secundar  general  din
perspectiva  Școlii  prietenoase  copilului . 

  În  instituție  n-au  fost  sizate  cazuri  de  
discriminre .

     Faptul că instituţia nu 
a urmărit formările 
naţionale cu tematica 
Educaţie sensibilă la gen
nici un cadru didactic nu 
a participat în anul de 
studii 2020-2021 la astfel
de formări  .

Analiza  SWOT
Puncte  forte Puncte  slabe

 Rezultate bune înregistrate 
de profesori și elevi .

 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 2 -3 
profesor . 

 Şcolarizarea elevilor este 100%;
 Promovabilitatea examenului de 

absolvire a gimnaziului-100% .

 4 copii benefeciază de serviciile 
Centrului de Resurse.

 Consilierea psihopedagogică a 
elevilor aflaţi în dificultate.

 Dotarea institutiei cu bază 
tehnico-materială necesară 
demersului educational .

 Cadre didactice dispuse spre 
colaborare, cooperare .

 Parteneriate cu agentii educationali 
comunitari .

 Bobliotecă dotată anual cu fond de 
carte .

 Capacitate redusă a cadrelor 
didactice/ diriginţi de a 
asigura frecvenţa şi disciplina
în instituţie.

 Reticenţa unor cadre didactice faţă
de utilizarea metodelor activ 
participative de predare-învăţare şi
de aplicarea tehnologiilor 
informaţionale.

 Procent sporit a profesorilor ce nu 
detin grad didactic 33,3  % .

 Decalaj mare intre notele anuale si 
cele de la examenele de absolvire.

 Rata absenteizmului este mare.

 Lipsa unui sistem eficient de 
sancţiuni pentru elevii care lipsesc 
nemotivat .

 Ignorarea din partea unor elevi a 
consilierii psihopedagogice .

 Reticenţa unor părinţi de a se 
implica în problemele cotidiene ale
scolii,fata de consilierea 
psihopedagogica .

 Uzura morală partiala a tehnicii de 
calcul din cabinetul de informatică.

 Lipsa motivaţiei şcolare, dezinteres 
pentru studii .

 Colaborarea insuficientă a familiei cu
instituţia de învăţământ în scopul 



 Parteneriat eficient cu 
asistentul social, Inspectoratul
de Poliţie, APL.

 Implicare activă a părinţilor 
în activitatea instituţiei 
şcolare, cu   dezbaterea şi 
identificarea problemelor .

 Implicarea elevilor în 
concursuri raionale .

tratării     individuale a copilului.

Oportunități Amenințări
 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;

 Responsabilitatea  partenerilor
educaţionali  pentru  crearea
unui climat de siguranţă fizică
şi  psihică  pentru  elevi  în
comunitate şi şcoală.

 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 .

 Scăderea interesului pentru profesia 
didactică, urmare a salarizării 
insuficiente .

 Lipsa de interes şi de motivaţie 
pentru studii a unor elevi din familiile
dezavantajoase .

 Implicarea insuficientă a unor părinţi 
în procesul instructiv-educativ .

 Interesul dirijat al elevilor şi 
părinţilor mai mult spre 
notare decât spre competenţe
acumulate .

 Creşterea costurilor de deservire şi 
întreţinere a edificiilor .

 Familiile copiilor nu sunt 
dotate cu mijloace TIC în 
aşa măsură că să se 
desfăşoare un învăţământ 
de calitate .

 Supraşarja didactică a unor profesori 
ce duce la uzura fizică şi morală .

 Şcoala online-o ameninţare pentru 
sănătatea cadrelor didactice şi a 
elevilor .

     Tabel privind nivelul de realizare a standardelor [se completeazà pentru Raporlul de 
activitate ce urmează a fi prezentat la ANACEC, în vederea evaluării externe]:

Standart  de  calitate Punctaj  maxim
( pondere )

Anul  de  studii  2020-2021

Autoevaluare  puncte Nivel  de  realizare

1.1 10 7,75 77,5 %



1.2 5 3,5 70 %
1.3

5 2,5 50 %
2.1 6 3,25 54,16 %
2.2 6 3,25 54,16 %
2.3 6 3,75 62,5 %
3.1 8 5,5 68,75 %
3.2 7 4,25 60,71 %
3.3 7 4,5 64,28 %
4.1 13 8,2 63,1 %
4.2

14 8,5 60,7 %
4.3 7 6 85,7 %
5.1 6 0,4 6,66 %

Total 100 61,35 Calificativul :

suficient

     Rezultatele  evaluării  anuale  a  cadrelor  de  conducere : 

Anul  de  studii Nr.  total  de  cadre
de  conducere

Rezultatele  prezentării  Raportului  anual
de  activitate

Se  aprobă Nu  se  aprobă
2020-2021 3 Se  aprobă




