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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 Autorizația  sanitară  de  funcționare  a  instituției,  emisă  de  Centrul  de  Sănătate  Publică  nr.008042/2020   eliberată  la

30.12.2020, valabilă până la 22.12.2025, Anexa nr. 1.1.1.-1; Proces-verbal de control din 22.12.2020 de către Centrul de
Sănătate Publică Edineț, Anexa nr. 1.1.1.-2; Proces-verbal de control din 14.09.2020 de către Centrul de Sănătate Publică
Edineț, Anexa nr. 1.1.1.-3; Decizia de control nr. 6 din 29.01.2021, emisă de către CSP  Edineț, Anexa nr. 1.1.1.-4; Act de
primire-predare nr. 610 din 21.12.2020, emis de către CSP Edineț,  Anexa nr. 1.1.1.-5;  Autorizația sanitar-veterinară de
funcționare din 01.11.2017, emisă de ANSA, valabilă până la ,,fără termen”,  Anexa nr. 1.1.1.-6; Rezultatul investigației
sanitaro-microbiologice nr. 119 din 14.08.2020, emis de către CSP Edineț,  Anexa nr. 1.1.1.-7; Proces-verbal nr.249 din
14.08.2020 de investigație a apei potabile, emis de către CSP Edineț, Anexa nr. 1.1.1.-8; Contract de prestare a serviciilor
de laborator  din 14.08.2020 cu CSP Edineț,  Anexa nr. 1.1.1.-9;  Act  de verificare  din 26.01.2021 privind decontările
reciproce la data 31.12.2020 între SA „MOLDOVAGAZ” și LICEUL TEORETIC TRINCA, Anexa nr. 1.1.1.-10 ; Buletin
de verificare metrologică nr. 25-161 a corectoruluii electronic de volum de gaze TC-90K, nr. 41267-06, ELSTER, eliberat
la 23.07.2020 valabil până la 23.07.2025 Anexa nr. 1.1.1.-11; Buletin de verificare metrologică nr. 25-183 a contorului de
gaz cu pereți deformabili BK-G25, nr. 22307380, ELSTER, eliberat la 23.07.2020 valabil până la 23.07.2025 Anexa nr.
1.1.1.-12;  Act  de  demontare  a  echipamentului  de  măsurare,  emis  de  către  SRL  „Edineț-Gaz”,  Anexa  nr.  1.1.1.-13;
Prescripție privind verificarea metrologică, emis de către SRL „ Edineț-gaz”,  Anexa nr. 1.1.1.-14 ;   Delegație de control
tehnic nr. 0148 din 22.01.2021 de către Serviciul Teritorial Edineț, Departamentul Supraveghere Energetică,  Anexa nr.
1.1.1.-15; Raport privind rezultatul controlului tehnic nr. RT 0148 din 09.01.2021, emis de către Serviciul Teritorial Edineț,
Departamentul  Supraveghere  Energetică,  Anexa  nr.  1.1.1.-16;  Act  de  verificare  privind  decontările  reciproce  la  data
31.12.2020 între S.C. „Prodiafarm”SRL și M.F.-T.R.Nord-Edineț Gimnaziul Trinca, Anexa nr. 1.1.1.-17; Prescripție nr. P
0148 din 05.02.2021, emisă de către Serviciul Teritorial Edineț, Departamentul Supraveghere Energetică, Anexa nr. 1.1.1.-
18;  Prescripție  nr.  PR 0148  din  11.05.2021,  emisă  de  către  Serviciul  Teritorial  Edineț,  Departamentul  Supraveghere
Energetică, Anexa nr. 1.1.1.-19; Pașaport tehnic cu privire la parametrii tehnico-economici al construcției cu destinație de
utilitate publică-  școală pentru copii, Certificat din 30.10.2013,  Anexa nr. 1.1.1.-20; Decizia    cu privire la înființarea
instituției  nr.7/10-2 din 19.10.2015 a Consiliului Raional Edineț, Anexa nr. 1.1.1.-21; Dosar : Documente cu date despre
starea de sănătate a copiilor și personalului (registre de evidență, de înregisrare și monitorizare, fișe medicale); Planul de
realizare a măsurilor de Protecție Civilă al Gimnaziului Trinca, 2019-2020;  Ordinul nr. 48 din 18.09.2020 cu privire la
numirea persoanei responsabile de exploatarea cazangeriei; Notă informativă despre pregătirea instituției către sezonul rece
(CA, 19.10. 2020), Anexa nr. 1.1.1.-22;   Registrul de evidență a securității muncii angajaților, 2020; Ordinul nr. 141 din
21.08.2020, cu privire la desemnarea persoanei responsabile de monitorizare a stării de sănătate a angajaților și elevilor,
Anexa nr. 1.1.1.-23; Ordinul nr. 140 din 21.08.2020 cu privire la desemnarea responsabilului de COVID-19 în Gimnaziul
Trinca, Anexa nr. 1.1.1.-24; •       Planuri de evacuare la fiecare etaj, Anexa nr. 1.1.1.-25-27;

Constată
ri

Administrația gimnaziului deține documente de constatare a gradului de pregătire tehnică,  sanitaro-igienică și medicală,
monitorizează  respectarea normelor igienico-sanitare și medicale împreună cu sprijinul  structurilor (CSP Edineț,  ANSA,
SRL „Edineț-Gaz” ,  Serviciul  Teritorial  Edineț,  Departamentul  Supraveghere  Energetică;)  prin care se atestă  pregătirea
instituției pentru desfășurarea procesului educațional.

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



Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și a securității instituției și a siguranței tuturor elevilor/ copiilor pe toată durata programului educative.
Dovezi Planul de dezvoltare pe anii de studii 2016-2021, aprobat la sedința CP, proces-verbal nr.1 din 30.08.2017 ;  Prevederile

Regulamentului de ordine internă alinstituției  (ordinul.nr.04 din 01.09.2020),  Anexa nr. 1.1.2.  -1;  Ordine cu privire la
angajarea personalului de pază, a îngrijitorilor de încăperi, bucătarilor, lucrătorilor auxiliari;Fișe de post pentru personalul
de pază,  aprobate  de directorul  gimnaziului  și  coordonate  cu președintele  sindicatului,  proces-verbal  al  CA nr.  02 din
18.09.2020;Fișe de post pentru îngrijitorii de încaperi,  bucătar,  ajutor de bucătar,  muncitor pentru reparație aprobate de
directorul gimnaziului și coordonate cu președintele sindicatului, proces-verbal al CA nr. 02 din 18.09.2020;Graficul de
seviciu al personalului de pază, al îngrijitorilor pentru încăperi, aprobat de director si coordonat cu președintele sindicatului,
proces-verbal al CA nr. 02 din 18.09.2020; Registrul de transmitere a serviciului;  Graficul de serviciu al cadrelor didactice
și  a  triajului,  elaborat  și  aprobat  de  director,  Anexa nr.  1.1.2.-  2;  Registrul  de  evidență  a  persoanelor  care  vizitează
instituția;  Ordinul nr. 32 din 04.09.2020 cu privire la stabilirea graficului  de serviciu al administratorilor și al cadrelor
didactice  de  serviciu  în  Gimnaziul  Trinca,  Anexa  nr.  1.1.2.-3;  Ordinul  nr.  05  din  01.09.2020  cu  privire  la  numirea
diriginților  de  clasă  și  responsabilitatea  lor  față  de  viața  și  sănătatea  elevilor,  Anexa nr.  1.1.2.-4;  Ordinul  nr.  06 din
01.09.2020 cu privire la ocrotirea vieții și sănătății elevilor, Anexa nr. 1.1.2.-5; Ordinul nr. 66 din 19.10.2020 cu privire la
asigurarea  funcționalității  Gimnaziului  Trinca  în  condiții  de  siguranță,  anul  de  studii  2020-2021,  Anexa  nr.  1.1.2.-6;
Ordinul nr. 72 din 03.11.2020 cu privire la securitatea și siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță în
Gimnaziul Trinca, Anexa nr.1.1.2.-7; Ordinul nr. 140 din 21.08.2020 cu privire la desemnarea responsabilului de COVID-
19 în Gimnaziul Trinca; Ordinal nr. 141 din cu privire la desemnarea persoanei responsabile de monitorizarea stării de
sănătate a angajaților în Gimnaziul Trinca; Ordinul nr. 19 din 04.09.2020 cu privire la numirea persoanelor responsabile de
efectuarea instrucțiunilor privind protecția muncii, Anexa nr. 1.1.2.-8;  Ordinul nr. 36 din 18.09.2020 cu privire la protecția
sănătății în Gimnaziul Trinca, Anexa nr. 1.1.2-9; Ordinul nr. 58 din 12.10.2020 cu privire la securitatea vieții copiilor în
perioada vacanței de toamnă, Anexa nr. 1.1.2.-10; Ordinul nr. 65 din 19.10 cu privire la sporirea măsurilor de prevenire și
control a infecției COVID-19, Anexa nr. 1.1.2.-11; Ordinul nr. 67 din 19.10.2020 cu privire la instruirea elevilor privind
regulile de securitate în perioada vacanței de toamnă;  Ordinul nr. 73 din 03.11.2020 cu privire la desemnarea persoanei
responsabile de organizarea învățământului la distanță,  Anexa nr. 1.1.2.-12;  Ordinul nr. 76 din 10.11.2020 cu privire la
organizarea procesului educațional la disciplina școlară Educația fizică în Gimnaziul Trinca, Anexa nr. 1.1.2.-13; Ordinul
nr. 82 din 07.12.2020 cu privire la respectarea regulilor tehnicii de securitate în perioada rece a anului și evitarea cazurilor
de incendii în perioada sărbătorilot și în timpul vacanței, Anexa nr. 1.1.2.-14; Ordinul nr. 85 din 07.12.2020 cu privire la
securitatea vieții copiilor în timpul vacanței de iarnă; Ordinul nr. 103 din 03.03.2021 cu privire la securitatea vieții copiilor
în timpul vacanței de primăvară ( 05-15.03.2021), Anexa nr. 1.1.2.-15; Ordinul nr. 102 din 03.03.2021 cu privire la regimul
de lucru al  angajaților  din Gimnaziul  Trinca pe perioada  vacanței  de primăvară  (05-15.03.2021),  Anexa nr. 1.1.2.-16;
Ordinul nr. 125 din 23.04.2021 cu privire la securitatea vieții copiilor în perioada sărbătorilor de Paști și buna funcționare a
instituției, Anexa nr. 1.1.2.-17; Ordinul nr. 142 din 26.05.2021 cu privire la instruirea elevilor privind regulile de securitate
în perioada estivală, Anexa nr. 1.1.2.-18; Ordinul nr. 99 din 08.02.2021 cu privire la securitatea vieții și sănătății copiilor în
timpul deplasării la Centrul Militar Teritorial Edineț,  Anexa nr. 1.1.2.-19; Ordinul nr. 122 din 19.04.2021 cu privire la
deplasarea la CMF Trinca, r. Edineț, Anexa nr. 1.1.2.-20; Ordinul nr. 91 din 28.12.2020 cu privire la stablirea regimului de
lucru în perioada vacanței intersemestriale (de iarnă) , anul de studii 2020-2021, Anexa nr. 1.1.2.-21; Parțial gard, poartă;
Panou antiincendiar; Planuri de evacuare a scolii.

Constat
ări

Accesul în gimnaziu se face  prin 3 întrări/ ieșiri. Teritoriul este supravegheat de către femeia de serviciu (de la 7.00 până la
19.00), iar noaptea de paznici. Instituţia de învăţământ asigură paza şi securitatea şcolii şi a teritoriului adiacent acesteia, nu
are  contract  cu  serviciul  pază  de  stat.  Nu  avem  instalate  camere   video. Prezența  dovezilor  vizate  demonstrează  că
administrația  gimnaziului  asigură siguranța tuturor  elevilor  pe toată durata programului  școlar.  Vizitatorii  semnează  în
Registrul de evidență a persoanei care vizitează instituția. Cadrele didactice pe parcursul  anului au fost instruite pentru
prevenirea COVID-19 și altor boli infecțioase.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 0,75
Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil.

Dovezi Orarul lecțiilor, aprobat la CA, proces-verbal nr. 2 din  18.09.2020, Anexa nr. 1.1.3.-1; Orarul sunetelor, discutat și aprobat
la CA, proces-verbal  nr.1 din  24.08.  2020,  Anexa nr. 1.1.3.-2;  Ordinul nr.  11 din 01.09.2020 cu privire la stabilirea
Programului de activitate al Gimnaziului Trinca și a modului selectat, Anexa nr. 1.1.3.-3; Ordinul nr. 29 din 04.09.2020 cu
privire la aplicarea Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal,  Anexa nr. 1.1.3.-4;  Ordinul nr. 31 din
04.09.2020 cu privire la repartizarea orelor opționale în anul de studii 2020-2021, Anexa nr. 1.1.3.-5; Ordinul nr. 33 din
04.09.2020 cu privire la elaborarea și aprobarea orarului lecțiilor, a activităților extracurriculare cu respectarea cerințelor
didactice și sanitaro-igienice în Gimnaziul Trinca Anexa nr. 1.1.3.-6; Odinul nr. 10 din 01.09.2020 cu privire la petrecerea
probelor de evaluare inițială, Anexa nr. 1.1.3.-7; Ordinul nr. 41 din 18.09.2020 cu privire la petrecerea probelor de evaluare
la finele semestrului I și II din partea administrației pentru anul de studii 2020-2021, Anexa nr. 1.1.3.-8; Ordinul nr. 114 cu
privire la petrecerea probei de evaluare la finele semestrului II în clasa a V-a din partea administrației în anul de studii 2020-
2021, Anexa nr. 1.1.3.-9; Ordinul nr. 71 din 03.11.2020 cu privire la stabilire a cadrului de susținere a probelor de diferență
de lichidare a diferențelor de program al elevei clasei a VIII-a Gherghelegiu Valeria,  Anexa nr. 1.1.3.-10; Ordinul nr. 78
din 23.11.2020 cu privire la graficul evaluărilor din partea administrației gimnaziului la disciplinele școlare  semestrul I în
anul de studii 2020-2021, Anexa nr. 1.1.3.-11; Ordinul nr. 86 din 10.12.2020 cu privire la finalizarea semestrului I, anul de
studii 2020-2021, Anexa nr. 1.1.3.-12; Ordinul nr. 90 din 17.12.2020 cu privire la organizarea și desfășurarea olimpiadelor
școlare  interne la disciplinele de studii,  2020-2021,  Anexa nr. 1.1.3.-13;  Ordinul nr.  100 din 01.03.2021 cu privire la
organizarea procesului educațional în Gimnaziul Trinca, Anexa nr. 1.1.3.-14; Ordinul nr. 105 din 15.03.2021 cu privire la
organizarea procesului educațional în perioada 16-30.03.2021 în Gimnaziul Trinca, Anexa nr. 1.1.3.-15; Ordinal nr. 106 din



15.03.2021 cu privire la recuperarea orelor în învățământul primar, perioada 16-30.03.2021 în Gimnaziul Trinca, Anexa nr.
1.1.3.-16; Ordinul nr. 107 din 30.03.2021 cu privire la organizarea procesului educațional în perioada 31.03-12.04.2021 în
Gimnaziul Trinca;  Ordinul nr. 108 din 30.03.2021 cu privire la recuperarea orelor în învățământul primar și gimnazial,
perioada  31.03-12.04.2021  în  Gimnaziul  Trinca;  Ordinul  nr.  112  din  13.04.2021  cu  privire  la  organizarea  procesului
educațional în perioada 13-16.04.2021 în Gimnaziul Trinca; Ordinul nr. 113 din 13.04.2021 cu privire la recuperarea orelor
în învățământul primar și gimnazial, perioada 13-16.04.2021 în Gimnaziul Trinca; Ordinul nr. 120 din 19.04.2021 cu privire
la organizarea procesului educațional în data de 19.04.2021 în Gimnaziul Trinca; Ordinul nr. 121 din 19.04.2021 cu privire
la recuperarea orelor în învățământul primar și gimnazial, în data de 19.04.2021 în Gimnaziul Trinca; Ordinul nr. 123 din
20.04.2021 cu privire la organizarea procesului educațional în perioada 20-30.04.2021 în Gimnaziul Trinca; Ordinul nr. 124
din 20.04.2021 cu privire la recuperarea orelor în învățământul gimnazial, perioada 20-30.04.2021 în Gimnaziul Trinca;
Ordinul nr. 127 din 11.05.2021 cu privire la organizarea procesului educațional în perioada 11-24.05.2021 în Gimnaziul
Trinca;  Ordinul  nr.  128 din 11.05.2021 cu  privire  la  recuperarea  orelor  în  învățământul  gimnazial  clasele  a  V-VIII-a,
perioada 11-24.05.2021 în Gimnaziul  Trinca;  Ordinul nr. 26 din 02.11.2020 cu privire la înlocuirea orelor de biologie,
Anexa nr. 1.1.3.-17; Ordinul nr. 27 din 02.11.2020 cu privire la înlocuirea orelor de limba franceză Anexa nr. 1.1.3.-18;
Ordinul nr. 30 din 06.11.2020 cu privire la recuperarea orelor de limba franceză,  Anexa nr. 1.1.3.-19; Ordinul nr. 38 din
25.11.2020 cu privire la înlocuirea orelor de biologie; Ordinul nr. 44 din 30.11.2020 cu privire la înlocuirea orelor de
biologie; Ordinul nr. 46 din 03.12.2020 cu privire la înlocuirea orelor de biologie; Ordinul nr. 50 din 07.12.2020 cu privire
la recuperarea orelor de biologie,  Anexa nr. 1.1.3.-20; Ordinul nr. 58 din 11.01.2021 cu privire la recuperarea orelor de
biologie; Ordinul nr. 77a din 02.02.2021 cu privire la recuperarea orelor de biologie; Ordinul nr. 88 din 23.02.2021 cu
privire la  recuperarea  orelor  de biologie;  Ordinul  nr.  100 din 29.03.2021 cu privire la  recuperarea  orelor  de biologie;
Ordinul  nr.  101 din 05.04.2021 cu privire la  recuperarea  orelor  de biologie;  Registru:  Orarul  semestrial  al  evaluărilor
sumative; Registru de evidenţă a orelor suplinite de către profesori.

Constat
ări

Instituţia elaborează  un orar echilibrat,  flexibil în care disciplinele exacte alternează  cu cele umanistice,  artistice,
tehnologice şi cele sportive şi asigură  raportul optim între timpul instruirii formale şi cel al instruirii nonformale.  Orarul
sunetelor asigură raportul optim între timpul de învățare și timpul de recreere, oferă elevilor și cadrelor didactice suficient
timp pentru a se pregăti de ora care urmează, respectând normele în vigoare, directorul adjunct pentru instruire elaborează
un grafic semestrial  al  evaluărilor sumative,  orarul recuperării orelor.  În  instituție  se  respectă  graficul de serviciu al
profesorilor și al administrației gimnaziului. Curricula la disciplinele școlare a fost realizată. În anul de studii 2020-2021 a
fost elaborat și realizat un program de susținere a probelor de diferență de lichidare a diferențelor de program al elevei clasei
a VIII-a Gherghelegiu Valeria. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare   conform  criteriilor: 1 Punctaj acordat: 2
Domeniu: Capacitate instituțională

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

Dovezi Nr. de locuri de lucru la mese/ bănci și scaune corespunzător numărului de elevi, la clasă și corespunzător înălțimii elevilor;
Clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar şi gimnazial; Act de predare-primire a băncilor şi scaunelor, pentru
clasa de elevi;  Sală de sport și teren de sport;  Vestiare;  Sală de festivități;  Vestiare;  Clasă de calculatoare;  Cabinetul
psihologului; Cabinetul medical; Casa Mare; CREI; Bibliotecă; Registre de evidență a tehnicii securității în laboratoarele de
chimie, fizică, informatică, Anexa nr. 1.1.4.-1; Clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar, gimnazial.

Constat
ări

Administrația gimnaziului asigură condiții adecvate de studii pentru elevi. Numărul de locuri de lucru în bănci corespund
numărului de elevi, fiecărui elev din şcoală un loc de lucru în bancă/la masă, corespunzător taliei sale, activității vizuale şi
auditive, particularităţilor psihofiziologice individuale. Fiecare sală de clasă este dotată cu câte un calculator conectat la
rețeaua locală de Internet, cameră Web, sistem acustic. CREI este dotat conform cerințelor. Spațiul pentru elevii cu CES
este adecvat vârstei, dezvoltării fizice și capacității senzoriale ale copiilor. S-au renovat 60 mese. Regulile de securitate sunt
aduse la cunoștință elevilor contra semnătură. Instituția deține un act de predare-primire a băncilor/scaunelor și TIC pentru
clasa de elevi. Instituția are sală de sport,  sală de festivități, Casa Mare.

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 Registru de inventariere; Echipament/utilaj tehnic pentru bucătărie:  Mașina electrică  de tocat carne,  frigidere (2)  pentru

păstrarea probelor dotat cu termometru, cuptor electric de preparare a bucatelor, cuptor conectat la gaz, 2 hote electricăce,
boiler cu capacitatea 80 l; produse chimice de uz casnic și de igienă, dezinfectant; Ordin nr. 80 din 01.12.2020, cu privire la
constituirea Comisiei de inventariere, Anexa nr. 1.1.5.-1;  Registrul de evidenţă a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor şi
materialelor  de sprijin  la  disciplinele de studiu;  Registru de evidenţă a  meselor  şi  scaunelor  corespunzătoare  înălţimii
elevilor;  Registru de evidență a bunurilor materiale; Dosar: Acte de decontare;  Registru de inventariere și de mișcare a
fondului  bibliotecii;  Registru  de  evidență  a  literaturii  și  manualelor  pierdute;  Registre  de  evidență  a  manualelor  și  a
literaturii; Dosar : Contracte IM cu privire la răspunderea pentru bunurile materiale; Dosar : Facturi, CVM cu privire la
dotarea gimnaziului cu mijloace necesare.

Constat
ări

Instituţia asigură echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile şi materialele de sprijin pentru laboratoarele de fizică, biologie
şi chimie, informatică,  sală de sport. Avem laborator la chimie, dar lipsesc certificatele de valabilitate a reactivelor chimice,
având la dispoziţie reactivi destul de vechi. Regulile de securitate a vieții și sănătății elevilor în laboratoare, pe terenul și în
sala de sport sunt aduse la cunoștiința elevilor/părinților contra semnătură.  Spațiile destinate procesului educațional sunt
dotate  în  conformitate  cu  Standarde   de dotare  minimă a  cabinetelor  de studiu la  disciplinele  școlare  în  învățământul
general.



Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 0,75
Indicator 1.1.6. Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care corespund normelor sanitare în vigoare privind siguranța,

accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor/ copiilor*(după caz).
Dovezi Cantina școlară este dotată cu mobilier, utilaj frigorific, veselă, conform criteriilor de siguranță. Sala de mese cu capacitatea

de 60 de locuri. Ordinul nr. 139 din 21.08.2020 cu privire la organizarea alimentație al elevilor și crearea Comisiei de triere
a produselor alimentare, Anexa nr. 1.1.6.-1; Ordinul nr. 17 din 04.09.2020 cu privire la interzicerea folosirii unor produse
alimentare  la  cantină,  Anexa  nr.  1.1.6.-2;  Ordinul  nr.  18  din  04.09.2020  cu  privire  la  evidența  strictă  a  produselor
alimentare primite de la agenții economici  financiari”,  Anexa nr. 1.1.6.-3;  Ordinul nr. 25 din 04.09.2020 cu privire la
implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activitatea fizică adecvată în gimnaziu,  Anexa nr.
1.1.6.-4; Ordinul nr. 26 din 04.09.2020 cu privire la ameliorarea statutului nutrițional, promovarea cunoștințelor și formarea
deprinderilor  de  alimentație  rațională,  Anexa nr.  1.1.6.-5;  Ordinul  nr.  88 din 14.12.2020 cu  privire  la  implementarea
Recomandărilor  pentru un regim alimentar sănătos și activitatea fizică adecvată în gimnaziu,  Anexa nr. 1.1.6.-6;  Notă
informativă ,,Cu privire la organizarea calitativă a alimentației elevilor din instituție” prezentată la ședința Consiliului de
administrație,  proces-verbal  nr.  2  din 18.09.2020;  Pașaportul  sanitar,  aprobat   de  CSP Edineț  (Fișe  tehnologice;  Lista
produselor interzise; Fișele examenelor medicale ale angajaților cantinei); Registru de triaj și rebutare; Registru de evidență
a materiei prime rebutate; Graficul dejunului; Borderouri de lichidare a produselor alimentare consumate (lunar); Meniuri-
comandă de eliberare a produselor alimentare; Registru de evidență a sănătății salariaților și copiilor; Listă de acumulare a
produselor alimentare; Încăpere pentru prelucrarea materiei prime; Plite (2) cu gaz, cuptor electric, 2 hote electrice, boiler cu
capacitatea de 80 l, dulapuri, mașină de tocat carne manuală; Instalații funcționabile de alimentare cu apă și canalizare;
Depozit  pentru  păstrarea  produselor  alimentare  dotate  conform  cerințelor  igienico-sanitare;  Depozit  pentru  păstrarea
legumelor și fructelor, murăturilor; Lavoare cu apă rece și caldă  (4) 1/15 elevi, săpun, uscătoare electrice pentru mâini (2)
1/  30 elevi;  Registru de întreținere și  curățenie a blocului  alimentar;Lista produselor alimentare promovate,  limitate  și
interzise.

Constat
ări

Instituţia asigură spaţii pentru prepararea şi servirea hranei care corespund normelor sanitare în vigoare privind siguranţa,
accesibilitatea, funcţionalitatea şi confortul majorității elevilor. În contextual situației epidemiologice cu COVID-19 copiii
sunt alimentați în 2 săli. Cantina dispune 2 depozite pentru păstrarea fructelor și legumelor și a materiei prime.  Spațiile
necesare pentru prepararea și servirea hranei corespund normelor sanitare în vigoare, măsurilor de siguranță, sunt accesibile
și funcționale pentru elevi. Cantina activează în baza autorizațiilor eliberate de CSP Edineț. Dotarea cu utilaje și echipament
a depozitelor pentru păstrarea produselor prime, separarea zonelor de prelucrare a produselor alimentare în cantină, prezența
documentației cantinei, prezența certificatelor de valabilitate a produselor achiziționate, contractele de prestare a materiei
prime pentru prepararea bucatelor. Sala pentru prepararea bucatelor este dotată cu utilaje, dispozitive, echipamente în stare
funcțională bunăBlocul alimentar necesită reparație.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 0,75
Indicator 1.1.7. Prezența spațiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate, funcționalitate și confort pentru elevi/ copii.

Dovezi Blocurile sanitare interne:  WC-uri separate pentru băieţi şi fete, în incinta instituţiei: 4  vase WC pentru băieți, 1/25, 4
pisoare, 1/25 băieți și 6 vase WC, 1/20 fete; 8 lavuare,  1/30 elevi; 2 uscătoare electrice pentru mâini; 4 oglinzi; apă caldă și
rece; dozatoare pentru săpun; suport pentru hârtia igienică,  coș  de gunoi (pentru fiecare bloc separat), căldare cu mop și
perie pentru WC (pentru fiecare etaj); Graficul de igienizare și curățare a blocului sanitar; Bloc sanitar extern funcțional.

Constat
ări

În gimnaziu funcționează 4 blocuri sanitare separate,  la fiecare etaj,  pentru baieți și fete, ce corespund cerințelor sanitare
(uscător electric pentru mâini,  apă,  săpun,  oglindă).  Instituția este dotată cu blocuri sanitare (vas WC, lavoare,  pisoare,
hârtie igienică)  și  respectă în totalitate normele de accesibilitate,  funcționalitate și confort  ale acestora.  Toate blocurile
sanitare corespund cerințelor de curățenie și igienizare, sunt plăcute estetic. WC-urile sunt adecvate vârstei, separate pentru
băieți  și  fete,  accesibile  tuturor  copiilor. Igienizarea  blocurilor  sanitare   se  efectuează  regulat,  folosindu-se  detergenți,
dezinfectanți, odorizant pentru încaperi. Sistemul de apeduct este conectat la apă rece și caldă. Se asigură normele de igienă
prin utilizarea săpunului lichid și a uscătoarelor de mâini.

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 Planul Protecției civile în caz de situații excepționale al Gimnaziului Trinca, aprobat de director și coordonat de Șeful DSE
Edineț; Ordinul nr. 14 din 04.09.2020 cu privire la aprobarea măsurilor de protecție antiincendiare,  Anexa nr. 1.1.8.-1;
Ordinul nr. 15 din 04.09.2020 cu privire la crearea Comisiei pentru situații excepționale în gimnaziu, Anexa nr. 1.1.8.-2;
Ordinul nr. 16 din 04.09.2020 cu privire la organizarea și efectuarea măsurilor pentru Protecția civilă, Anexa nr. 1.1.8.-3;
Ordinul nr. 48 din 18.09.2020 cu privire la numirea persoanei responsabile pentru exploatarea cazangeriei;  Ordinul nr. 55
din 02.10.2020 cu privire la crearea Comisiei pentru darea în exploatare a instalațiilor antiincendiare,  Anexa nr. 1.1.8.-4;
Ordinul nr. 133 din 12.05.2020 cu privire la organizara și desfășurarea Zilei Protecției Civile în Gimnaziul Trinca,  Anexa
nr. 1.1.8.-5 Planuri de evacuare pentru etajul I, II, blocul alimentar; Stingătoare/lăzi cu nisip, lopată și căldare. ( 2 seturi);
Ieșire  de  rezervă  accesibilă  (4  ieșiri).  Panou  informativ:  Situații  excepționale;  Panou  informativ:  Respectați  regulile
elementare de comportare cu instalațiile electrice și receptoarele electrice. Material didactic.

Constat
ări

Pentru siguranța elevilor și personalului în gimnaziu este creat grupul operativ în caz de situații excepționale. La  etajul I
sunt plasate panouri informative. În contextul dezvoltării la elevi a competențelor transversale/transdisciplinare,  formarea
comportamentului responsabil, în caz de situații excepționale sunt informați elevii în cadrul orelor de curs: Fizică, Chimie,
Biologie,  Educație  tehnologică,  Educație  fizică,  Informatică,  Educație  civică,  precum și  în cadrul  orelor  de Dezvoltare
personală. S-a  organizat și desfășurat Ziua Protecției civile în gimnaziu  în cadrul căreia elevii sunt evacuați și instruți.
Instituția dispune de mijloace antiincendiare și de ieșiri de rezervă. Schemele de evacuare sunt expuse în locuri vizibile,
aduse  la  cunoștința  angajaților,  explicate  copiilor.  Schema de  evacuare  a  elevilor  și  personalului  în  cazuri  de  situații



excepționale  este  amplasat  pe hol și  etaje.   Instituţia  dispune de:  6 stingătoare  cu termene de valabilitate,  echipament
tehnologic dotat cu lădă de nisip, lopată, căldare antiincendiară, scheme de evacuare a elevilor/copiilor și a personalului, în
cazuri de situații excepționale, ieșiri de rezervă accesibile și sigure (8 ieșiri/ căi de evacuare). 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 0,75
Domeniu: Curriculum/ proces educațional

Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a
situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor.

Dovezi Proiect managerial anual aprobat la ședința Consiliului profesoral și Consiliului de administrație la 24 august 2020; Plan de
activitate a directorului adjunct pentru educație;  Ordinul nr. 56 din 02.10.2020 cu privire la simularea situațiilor de risc,
Anexa nr. 1.1.9.-1;  Proiecte didactice la disciplinele menționate în plan-cadru de realizare și formare a deprinderilor de
comportament  responsabil  in  situații  de  risc  si  la  disciplina  Dezvoltarea  personală;  Informații  plasate  pe  panouri  de
informare. Panou informativ: Securitatea traficului rutier; Decada  Circulației rutiere (01.09-10.09.2020); Catalogul școlar.
Securitatea  vieții  și  sănătății  copiilor  (semnăturile  elevilor);  Portofoliul  Comisiei  metodice  Consiliere  și  Dezvoltare
personală.  Ordinul nr. 99 din 08.02.2021 cu privire la securitatea vieții și sănătății copiilor în timpul deplasării la Centrul
Militar  Teritorial  Edineț;  Ordinul  nr.  122  din  19.04.2021 cu  privire  la  deplasarea  la  CMF Trinca;  Ziua  europeană  a
siguranței rutiere, 6 mai.

Constat
ări

Cadrele didactice desfăşoară, cu elevii, activităţi ce vizează învăţarea şi respectarea regulilor de circulaţie rutieră, regulile de
comportare în transportul auto, în stradă,  în timpul deplasării în comunitate şi de acordare a primului ajutor. Conținuturile
curriculare cu referire la respectarea tehnicii securității au fost planificate în proiectele de lungă durată ale diriginților și ale
cadrelor didactice.  Cadrele didactice desfășoară cu părinții convorbiri cu privire la  respectarea regulilor de circulație de
către elevi. 

Pondere și punctaj acordat Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 0,75
Total standard 8,50

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 PDI Plan de acţiuni de prevenire/ de intervenţie în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului; Ordinul nr. 28

din  04.09.2020  cu  privire  la  desemnarea  Coordonatorului  acțiunilor  de  prevenire,  identificare,  raportare  și  referire  a
cazurilor  de abuz, neglijare, exploatare și trafic al copilului, Anexa nr. 1.2.1.-1; Ordinul nr. 35 din 04.09.2020 cu privire la
crearea Grupului de lucru intrașcolar în Gimnaziul Trinca,  Anexa nr. 1.2.1.-2; Proiectarea ședințelor Grupului de lucru
intrașcolar,  2020-2021,  Anexa nr. 1.2.1.-3;  Procedura de organizare instituțională in caz de abuz, neglijare, exploatare,
traffic al copilului, abandon școlar, process verbal nr. 01 din 12.10.2020, Anexa nr. 1.2.1.-4. Procese-verbale ale ședințelor
Grupului de lucru intrașcolar, 2020-2021 (8 procese-verbale) Planul de activităților de prevenire a violenței în anul școlar al
instituției de învățământ Gimnaziul Trinca, Anexa nr. 1.2.1.-5; Registrul de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte
de ANET; Raport privind evidența sesizărilor  cazurilor de ANET; Portofoliul Comisiiei Metodice Consiliere și Dezvoltare
personală;  Săptămâna impotriva traficului de ființe umane, Anexa nr. 1.2.1.-6.  Acord de parteneriat pentru educație. Plan
de acțiuni consacrat Zilei Familiei în anul 2021, 17-31.05.2021, Anexa nr. 1.2.1.-7 ;

Constat
ări

Instituția colaborează  cu părinții,  cu APL, asistentul social,  șeful de post,  Inspectoratul pentru minori,  SAP Edinet în
aplicarea procedurii legale de organizare instituțională  și de intervenție a angajaților în cazurile de ANET. Directorul
adjunct pentru educație informează personalul cu Procedura de organizare instituțională și de intervenție a personalului în
cazurile de ANET,  Planul de acțiuni de prevenire/ intervenție în cazurile de abuz, neglijare și exploatare a copilului. În
cadrul ședințelor cu părinții și în cadrul şedinţelor Consultative a profesorilor, atât cadrele didactice, cât și părinții au fost
familiarizați cu actele legislativ - normative privind protecţia copilului. Fiecare cadru didactic dispune de Fișa de sesizare a
cazurilor suspecte de violență. Coordonatorul ANET a participat activ la ședințele de formare lunare, regim online. Instituția
a fost vizitată de șeful  de post, informând elevii  despre iluzia libertății  în stardă și pericolele plecării  voluntare.  Elevii
claselor a IX-a  au participat  la seminarul  lucru organizat  de SAP Edineț cu tematica „Cum să te eliberezi  de stres în
perioada examenelor”, 12.05.2021.

Pondere și punctaj acordat Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1
Domeniu: Capacitate instituțională

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

Dovezi Prezența CDS, directorului adjunct pentru educație cu formare de referință, în domeniul asigurării protecției fizice și psihice
ale copiilor. Ordinul nr. 96 din 01.04.2013 cu privire la angajarea CDS; Psiholog școlar; Se discută după caz în cadrul CP,
CA. Elevii, părinții, tutorii sunt informați asupra procedurii legate de intervenție în cazurile de ANET, online. Informațiile
cele mai relevante se afișează pe panoul informativ.Plan de acțiuni de prevenire în cazurile de ANET 2020.  Registru de
evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare;

Constat
ări

Gimnaziul dispune de personal calificat pentru aplicarea procedurii legale de organizare instituțională și de intervenție a
lucrătorilor gimnaziului în cazurile de ANET. În Fișele de post există prevederi privind asigurarea măsurilor de protecție a
copiilor, inclusiv obligativitatea raportării cazurilor de violență.

Pondere și punctaj acordat Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1
Domeniu: Curriculum/ proces educațional



Indicator 1.2.3. Realizarea activităților de prevenire și combatere a oricărui tip de violență (relații elev-elev, elev-cadru didactic, elev-
personal auxiliar).

Dovezi Planul de activitate al gimnaziului discutat și aprobat la ședința CP și CA nr.01 din 24 august 2020. Prevederi de referinţă în
planul  de  activitate  ale  directorului  adjunct  pentru  educaţie/diriginte;  Ordinul  nr.  63  din  12.10.2020  cu  privire  la
deseminarea persoanei responsabile pentru combaterea de abandon școlar și absenteism în Gimnaziul Trinca, anul de studii
2020-2021,  Anexa nr. 1.2.3.-1 ;  Planul de activităților de prevenire a violenței în anul școlar al instituției de învățământ
Gimnaziul Trinca ;  Planul anual de activitate al psihologului școlar; Proces – verbal nr. 04 din 15.12.2022 al Consiliul
elevilor  ”Disciplina  încotro ?  Identificarea  practicilor  nedemocratice  prezente  în  școală” ;  Proces  –  verbal  nr.  05   din
21.01.2021 al  Consiliul  elevilor  „  Să  fim corecți!  Identificarea  practicilor  nedemocratice  prezente  în  școală”.  Postere,
pliante, filme educative de informare în legătură cu prevenirea violenței;  Registrul de înregistrare a cazurilor de violență;
Prezența boxei; Fișele –post; Proiecte didactice: Managementul clasei, Dezvoltarea personală.

Constat
ări

Activitățile de prevenire a violenței în școală sunt prevăzute în planul de activitate al Consiliului elevilor, planul directorului
adjunct pentru educație, proiectele didactice la dezvoltarea personală și  scenarii de activității educaționale de prevenire și
combatere a oricărui tip de violență. Se atestă realizarea multor acțiuni de combatere a violenței in școală, de mediere a
conflictelor.  Profesorii realizează activități de prevenire și combatere a violenței in școala, colaborează cu părinții pentru
soluționarea problemelor.

Pondere și punctaj acordat Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 0,75
Indicator 1.2.4. Accesul elevilor/ copiilor la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice, mintale și emoționale și implicarea

personalului și a partenerilor Instituției în activitățile de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății.
Dovezi Planul de activitate al asistentului medical ; Planul de activitate al Centrului de resurse, CDS, Orarul prestării serviciilor;

Fișă de monitorizare a copiilor; Plan Educațional Individualizat pentru 9 elevi.  Lucrări efectuate de către elevi; Dosarele
elevilor cu  CES;  Fotografii  efectuate  la  activități. Ordinul  nr.  09  din  01.09.2021  cu  privire  la  constituirea  Comisiei
Multidisciplinare Intrașcolare de asigurare a condițiilor de școlarizare a copiilor cu cerințe educaționale speciale, Anexa nr.
1.2.4.-1; Serviciul psihologului; Serviciul asistentei medicale; Pantă de acces.

Constat
ări

În gimnaziu cei 9 copii au acces la servicii de spijin pentru asigurarea dezvoltării fizice, mintale și emoționale din partea
cadrelor didactice,  psihologului, cadrului didactic de sprijin, asistentei medicale.  Instituția dispune de CREI, servicii de
consiliere școlară și de integrare în viața socială, serviciul de supraveghere și menținere a sănătății. Dispune de fotografii de
la activități.

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 PDI; Realizarea controlului medical al elevilor de către medicul de familie; Vizite ale specialiștilor din CSP Edineț. Note
informative ale  asistentului  medical  în  cadrul  ședinței  nr.  02 din 18.09.2021 al  CA cu privire  la  rezultatul  controlului
medical  al elevilor din gimnaziu pentru anul de studii  2020-2021.  Panouri informative:  „Nota informativă” și  „Buletin
sanitar”. Ședințe cu părinții pe grupe de clase, online; In instituție se organizizează companiii informaționale în parteneriat
cu  partenerii  comunitari:  Biserica  ortodoxă  „Sfinților  Arhangheli  Mihail  și  Gavriil”,  Episcopia  de  Bălți  a  Mitropoliei
Basarabiei, Biserica Adventistă de ziua a șaptea, Comisariatul de Poliție. Plan managerial director adjunct pentru educație;
Colaborare cu Centrul de sănătate prietenos tinerilor ,,Salve” Edineț, CMF Trinca, SAP Edineț; Registru zilnic privind
frecvența elevilor la lecții, 2020;  Nota informativă semestriale cu privire la frecvența elevilor din clasele I-IX-a prezentată
la ședința CA; Acord de parteneriat pentru educație.

Constat
ări

Instituția colaborează  cu părinții elevilor,  cu tutorii/reprezentanții lor legali,  cu  SAP, cu Centrul de sănătate prietenos
copilului  ,,Salve”  Edineț,  în promovarea valorii sănătății fizice și mentale,  stilului sănătos de viață  în instituție și
comunitate. Activitățile organizate în cadrul instituției se regăsesc în proiectul anual de activitate al directorului adjunct
pentru educație,  proiecte didactice la Dezvoltarea personală, dosarul Comisiei metodice Consiliere și dezvoltare personală.
Instituția  colaborează  cu  instituții  publice  de  sănătate,  implică  părinții  in  organizarea  și  desfășurarea  activităților  de
promovare a stilului sănătos de viață.

Pondere  și punctaj acordat Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 2
Domeniu: Capacitate instituțională

Indicator 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor materiale și metodologice (mese
rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională etc.) pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor.
Dovezi Cabinet medical; Cabinetul psihologului și CREI; Sală de sport cu inventar sportiv; Vestiare separate pentru băieți și fete;

Teren de sport; 
Constat
ări

Instituția asigură elevilor condiții fizice, accesul la servicii medicale, resurse materiale și metodologice pentru profilaxia
problemelor psihoemoționale. Gimnaziul  deține un cabinet medical bine dotat, conectat la apă caldă și rece și canalizare.
Sunt prezente registrele medicale, se  colaborează cu instituțiile medicale teritoriale și cu CSP Edineț. Instituţia dispune de
cabinetul  psihologului,  dotat  cu  resurse  materiale  și  metodologice  pentru  profilaxia  problemelor  psihoemoționale  ale
elevilor.  Pe panourile  sanitare  sunt  afișate  informații  referitoare  la  promovarea  stilului  sănătos  de  viață.  Se  realizează
activități și se discută în cadrul CA, proces verbal nr. 4 din 19.10.2020, cu privire la pregătirea instituției către sezonul rece.

Pondere și punctaj  acordat Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 0,75
Domeniu: Curriculum/ proces educațional



Indicator 1.3.3. Realizarea activităților de promovare/ susținere a modului sănătos de viață, de prevenire a riscurilor de accident,
îmbolnăviri etc., luarea măsurilor de prevenire a surmenajului și de profilaxie a stresului pe parcursul procesului educațional și

asigurarea accesului elevilor/ copiilor la programe ce promovează modul sănătos de viață.
Dovezi Ore  în  cadrul  disciplinei  ,,Dezvoltarea  personală ;  Dozarea  temelor  pentru  acasă;  Participarea  cadrelor  didactice  și  a

diriginților la întruniri metodice raionale la disciplina Dezvoltarea personală; Planul activităților extracurriculare pentru anul
școlar  2020-2021;  Proces-verbal  nr.  6  din  16.12.2020  al  Consiliului  Profesoral,  discutatarea  Instrucțiunii  privind
managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal (Ordinul MECC nr. 1249 din 22.08.18);
Ordinul nr. 38 din 18.09.2020 cu privire la monitorizarea implementării Instrucțiunii privind managementul temelor pentru
acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal, Anexa nr. 1.3.3.-1; Ordinul nr. 46 din 18.09.2020 cu privire la respectarea
Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal, Anexa nr. 1.3.3.-2;

Constat
ări

Administrația gimnaziului încurajează activ inițiative și activități de promovare, susținere a modului sănătos de viață, de
prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri și oferă acces elevilor la programe educative. Cadrele didactice, prin orele de
dirigenţie  şi  activităţi  extracurriculare,  încurajează  şi  sprijină  copiii  să  manifeste  iniţiativă  şi  să  realizeze  activităţi  de
promovare a modului sănătos de viaţă, de prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri și iau măsuri de ameliorare și de
prevenire a surmenajului și de profilaxie a stresului psihosomatic pe parcursul procesului educațional. Elevii claselor a IX-a
au participat la seminarul lucru organizat de SAP Edineț cu tematica „Cum să te eliberezi de stres în perioada examenelor”,
12.05.2021.

Pondere și punctaj acordat Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5
Total standard 4,25
Dimensiune

I
Puncte forte Puncte slabe

Prezența pazei.  Prezența asistentului medical;  Asigurarea cu mobilier;  Bloc
sanitar  intern;  Bloc  alimentar;  Toate  cadrele  didactice  realizează  educația
centrată  pe  elev;  Cadrele  didactice  beneficiază  de  formare  continuă
profesională;  Gimnaziul  asigură un mediu accesibil  și sigur pentru fiecare
elev,  inclusiv,  celor  cu CES;  Instituția  dispune de CREI,  Cabinet  medical,
Cabinetul  psihologului;  Implicarea  elevilor  în  activități  de  învățare  și
respectare  a  regulilor   de  circulație  rutieră,  de  tehnică  a  securității,  de
prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor.

Lipsa  contractelor  cu  serviciul  pază
de  stat ;  Lipsa  camerelor  video;
Asigurarea  parțială  cu  utilaje  și
echipamente  a  laboratoarelor  de
fizică  și  chimie. Criza  de  timp  a
unora dintre părinți reduce nivelul de
dezvoltare a copiilor. Copii cu părinți
plecați peste hotare.

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ
Standard 2.1. Copii participă 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/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 Mecanisme de asigurare în planul strategic şi operaţional: proiectarea/ organizarea activităţilor ce confirmă participarea 

elevilor la soluţionarea problemelor. Procese-verbale ale Consiliului de administraţie. Consiliul elevilor. Plan de dezvoltare 
pe anii de studii 2016-2021, aprobat la ședința Consiliului Profesoral, proces-verbal nr.1 din 21.09.2017; Ordinul nr. 50 din 
24.09.2020 „Cu privire la constituirea Consiliului de adimistrație din gimnaziu”, Anexa nr. 2.1.1.-1.

Constat
ări

Instituția elaborează și promovează mecanisme și instrumente de participare și valorizare a inițiativelor elevilor în procesul
de luare a deciziilor, cu oferirea de informații complete și oportune pe subiecte ce țin de interesul lor. Se acordă o atenție
sporită participării și valorizării inițiativelor elevilor în procesul de luare a deciziilor la nivel de Instituție. Instituția dispune
de  planul  strategic  și  planul  operațional  de  dezvoltare,  mecanisme  de  asigurare  a  participării  elevilor  la  soluționarea
problemelor  și  luarea  deciziilor  ce  vizează  direct  viața  lor  școlară,  Portofoliul  Consiliului  elevilor  cu  toate  materialele
acumulate: procese verbale., Plan de activitate, Regulament de funcționare a Consiliului elevilor.

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 Acte ce vizează activitatea Consiliului Elevilor. Plan managerial ; Plan al directorului adjunct pentru educație ; Planul de 
activitate a Consiliului elevilor pentru anul de studii 2020-2021.

Constat
ări

În instituția de învățământ există o structură asociativă a elevilor aleasă în mod democratic și autoorganizată cu liderii aleși,
care participă la luarea deciziilor cu privire la toate problemelede interes pentru elevi. Consiliul reprezentativ al elevilor este
constituit democratic, cu plan bine stabilit. 

Pondere  și  punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5
Indicator 2.1.3. Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a elevilor/copiilor (pagini pe rețele de

socializare, reviste și ziare școlare, panouri informative etc.)
Dovezi Mijloace de comunicare scrise (sondaje) ; Mijloace de comunicare orale, discuţii individuale cu elevii;
Constată
ri

Instituția asigură funcționalitatea diverselor mijloace de informare și de comunicare ce reflectă opinia liberă a elevilor.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare  conform  criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 0,5
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 Activităţi de voluntariat a elevilor.  Planul de acțiuni de voluntariat în Gimnaziul Trinca, 2020-2021. Implicarea în 
proiecte.Ordinul nr. 50 din 24.09.2020 ”Cu privire la constituirea CA în  gimnaziu” .

Constat
ări

Cadrele didactice încurajează participarea elevilor la soluționarea problemelor la nivel de clasă și la nivel de școală. Elevii
sunt implicați în activități de voluntariat, sunt antrenați în proiecte educaționale.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5
Total standard

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 Regulamentul de organizare și funcționare a IP Gimnaziul Trinca; Adunarea generală a părinților;  Consiliul Părinților la

nivel  de clasă  și  instituție;  Ordinul nr.  50 din 24.09.2020  ”Cu privire la  constituirea  Consiliului  de Adimistrație  din
gimnaziu ” ; Chestionare (uniforma școlară, temele pentru acasă); Acord de parteneriat pentru educație.

Constată
ri

Gimnaziul folosește proceduri democratice de delegare,  promovare a părinților în structurile decizionale ale școlii,  de
informare cu rezultatele 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 interesul elevului/ copilului, și a

acțiunilor de participare a comunității la îmbunătățirea condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi/ copii.
Dovezi Acord de parteneriat încheiate cu: Gradinița-creșă „Garofița”, Biblioteca Publică, Biblioteca Publică pentru copii, Colegiul

de Medicină Veterinară și Economie din Brătușeni. 
Constat
ări

Instituția de învățământ are încheiate acorduri de parteneriat, promovează participarea comunității și a partenerilor naționali.
În perspectivă avem tendința de a încheia acorduri de parteneriat cu Școala Sportivă „Atlet” și Casa de creație din s. Trinca.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:0,75 Punctaj acordat: 0,75
Domeniu: Capacitate instituțională

Indicator 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la participarea în consiliul de administrație, implicarea lor
și a elevilor, ca structuri asociative, în luarea de decizii, beneficiind de mijloace democratice de comunicare, implicarea părinților și a

membrilor comunității în activități organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate pentru toți copiii.
Dovezi Procese-verbale ale ședințelor cu părinții;  Planul activităţii Consiliului de Administraţie;  Regulamentul de organizare și

funcționare a IP Gimnaziul Trinca; Acord de prteneriat pentru educație.
Constat
ări

În instituţie funcționează CA cu reprezentanți ai părinților, ai APL, ai elevilor, care iau decizii și activează în baza unui plan
aprobat la ședința CA  din 24.09.2020, coordonat și orientat spre asigurarea calității în educație. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5
Domeniu: Curriculum/ proces educațional

Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinților și a comunității la elaborarea documentelor
programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea acestora și a altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul

educațional.
Dovezi Planul de acțiuni în scopul identificării nivelului de satisfacție a beneficiarilor;  Plan managerial de activitate al instituției;

PDI; Discuții cu părinţii online.
Constat
ări

Colectivul profesoral implică  părinții în elaborarea proiectelor educative și participarea acestora la luarea deciziilor în
identificarea și prioritizarea problemelor și soluțiilor în procesul educațional,  realizează  activități integrate și
extracurriculare (on–line), implicând părinții la participarea activă în educația copiilor.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5
Total standard 4,5

Standard 2.3. Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într-o societate interculturală bazată pe
democrație
Domeniu: Management

Indicator 2.3.1. Promovarea respectului față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă, prin actele reglatorii și activități
organizate de instituție.

Dovezi Festivalul Patriotic, ediția VII, online; Expoziția „Mărțișor” ; Festivalul Francofoniei, 2021; Planul de activitate al 
instituției; Decada activităților pe discipline;

Constat
ări

Administrația instituției promovează  respectul diversității culturale, etnice, lingvistice, religioase prin activități de
promovare a diversității culturale, prin activități organizate în cadrul activităților.

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 Proiecte  didactice/dirigenție/dezvoltarea  personală  cu  privire  la  aprecierea  valorilor  culturii  naționale,  demonstrând
atitudine respectuoasă față de apartenența sa.

Constată
ri

Cadrele didactice planifică activități educaționale privind respectarea diversității culturale, etnice, lingvistice, religioase în
instituție.



Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 0,75
Domeniu: Capacitate instituțională

Indicator 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev/ copil indiferent de apartenența culturală,
etnică, lingvistică, religioasă, încadrarea în promovarea multiculturalității, valorificând capacitatea de socializare a elevilor/ copiilor și

varietatea de resurse (umane, informaționale etc.) de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților.
Dovezi Proiecte/plan de activități specifice diferitor comunități culturale, etnice, lingvistice, religioase (decada limbii franceze).
Constat
ări

Personalul instituției și elevii se adresează  in mod egal elevilor de diferite etnii și culturi (nu prea avem), creează  toate
condițiile pentru ca elevii să comunice în limba română.

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/ copiilor și ale cadrelor didactice, a
viziunilor democratice de conviețuire armonioasă într-o societate interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale.

Dovezi Activități organizate cu ocazia: sărbătorilor Anul Nou, comemorarea filantropului V. Stroescu, comemorarea eroului Vasile
Sorocan  căzut  în  Războiul  din  Afganistan;  Expoziția Mărțișorului 2021,   Eco-2020; Simbolurile statale în incinta
gimnaziului, în cabinet.

Constat
ări

Cadrele didactice promovează  respectul valorilor naționale în activitățile curriculare și extracurriculare, elevii cunosc
cultura și tradițiile.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 2
Total standard 4,75
Dimensiune

II
Puncte forte Puncte slabe

În instituție activează Consiliul elevilor; Activează Consiliul de administrație cu reprezentanți:
părinți, elevi, APL.  Cadrele didactice respectă drepturile copiilor, copiii nu sunt descriminați.
Educarea elevilor în spiritul cunoașterii și respectării culturii și tradițiile altor comunități etnice
din RM. 

Slabă  implicare  a
unor  părinți  în
activitatea
instituției.

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ
Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, origine și stare socială, apartenență

religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul
educațional
Domeniu: Management

Indicator 3.1.1. Elaborarea planului strategic și operațional bazat pe politicile statului cu privire la educația incluzivă (EI), a strategiilor
de formare continuă a cadrelor în domeniul EI, a proiectelor de asigurare a incluziunii prin activitățile multiculturale, a documentelor de

asigurare a serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES.
Dovezi Lista copiilor cu referirea lor către SAP; Crearea CREI pentru educația incluzivă în cadrul instituției, martie 2013; Ordin nr.

96 din 01.04.2013 cu privire la angajarea CDS; Rezultatele observării privind serviciile de sprijin pentru copiii cu CES (fişe
de monitorizare); Dotarea CREI cu echipamentul necesar; Rampă de acces; Planul strategic  al instituţiei de învăţământ; HG
nr. 523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de educație incluzivă în RM; HG nr. 944 din 14.11.2014 cu
privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a Educației Inclusive.

Constat
ări

PDI  și  planul   anual  al  instituției  cuprinde  activități  specifice  ale  politicii  statului  cu  privire  la  educația  incluzivă.
Administrația gimnaziului respectă mecanismele și procedurile  structurilor de sprijin cu privire la procesul de înmatriculare
și  incluziune  instituțională  a  tuturor  copiilor,  asigură  formarea  continuă  a  cadrelor  didactice  în  domeniul  Educației
Incluzive.

Pondere și punctaj acordat Pondere:2 Autoevaluare   conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 2
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 Rezultatele observărilor privind  crearea în instituţia de învăţământ a serviciilor de sprijin pentru copiii cu CES şi dotarea cu

echipamentul necesar pentru susţinerea şi favorizarea Educaţiei Incluzive a copiilor cu dezabilități; Plan de activitate CMI ; 
Procese- verbale ale CMI; Școala deține lista tuturor copiilor din comunitate, monitorizează procesul de frecventare a școlii 
de către toți copii din districtul școlar, inclusiv al copiilor cu CES. Parteneriate stabilite dintre AS, CMF, grădinița în scopul 
identificării copiilor cu CES din comunitate.

Constat
ări

Administraţia instituţiei de învăţământ creează structuri, mecanisme şi proceduri de sprijin pentru procesul de înmatriculare 
şi incluziune şcolară a tuturor copiilor. Structurile, mecanismele şi procedurile de sprijin existente în instituţie permit 
înmatricularea şi incluziunea tuturor elevilor, indiferent de cerinţele educaţionale speciale de care necesită. Se tinde la o 
dotare şi adaptare optimă a instituţiei.

Pondere și punctaj acordat Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor: 1 Punctaj acordat:1
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 Baza de date SIME -elevii cu CES; Înmatricularea/ admiterea în instituție  la solicitarea elevilor/ părinților; Cartea de ordine

privind fluctuația elevilor; Raportul statistic ŞGL-1; Registrul alfabetic al elevilor;  Registrul de evidență al actelor de studii;
Informaţie privind toţi copiii de vârstă şcolară din comunitate, inclusiv a celor cu CES; Listele elevilor conform anilor de
naștere.  Raport sociologic;  Registru de evidență a copiilor cu CES;  Dosarele elevilor, inclusiv cu CES;  Lista copiilor în
situaţie de risc (conform Legii nr.140 din 14.06.2013).



Constat
ări

Instituția elaborează o bază de date actualizată a copiiilor din comunitate de vârstă școlară și preșcolară, inclusiv a celor cu
CES și duce o evidență activă a înmatriculării elevilor în gimnaziu. 

Pondere și punctaj acordat Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 2
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 Ordin  nr. 09 din 01.09.2020 cu privire la constituirea CMI de asigurare a condițiilor de școlarizare a copiilor cu cerințe

educaționale speciale;  Planul de activitate al CMI pentru anul de studii 2020-2021; Procese-verbale  ale ședințelor CMI;
Proiecte educaționale individualizate elaborate pentru fiecare copil cu CES, conform raportului SAP de individualizarea
procesului educațional. Acordul părinților pentru evaluarea elevilor Planuri Educaționale Individualizate; CREI.

Constat
ări

Instituția monitorizează progresul și dezvoltarea fiecărui  elev, valorifică permanent ascensiunea în dezvoltarea acestuia,
creează condiții optime pentru dezvoltarea potențialului cognitiv, aptitudinal și afectiv al lui și asigură funcționalitatea CMI,
serviciile de sprijin  psihologice în funcție de necesitățile copiilor cu CES.

Pondere și punctaj acordat Pondere:1 Autoevaluare   conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 0,75
Domeniu: Curriculum/ proces educațional

Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și nevoile specifice ale fiecărui elev/ copil și
asigurarea unui Plan educațional individualizat (PEI), curriculum adaptat, asistent personal, set de materiale didactice sau alte măsuri și

servicii de sprijin.
Dovezi Materiale  didactice;  PEI  elaborate;  Raport  de  evaluare  complexă  a  dezvoltării  copiliului;  Proces-verbal  de  evaluare  a

dezvoltării copilului. Planul de activitate al CMI pentru a/s 2020-2021. Registru de procese verbale ale CMI. Teste elaborate
pentru evaluarea finală și de absolvire a gimnaziului pentru elevii cu CES.

Constat
ări

 Cadrele didactice folosesc materialele didactice existente, în concordanță cu nevoile specifice ale elevilor. Fiecare copil cu
cerințe educaționale speciale are după caz, în funcție de recomandările SAP, un plan individualizat,  curriculum modificat: 9
copii cu CES.

Pondere și punctaj acordat Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1
Total standard 6,75

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 Regulament de organizare și funcționare a gimnaziului; Fișele de post ale angajaților; Fișe de sesizare;  PDI;  Acord de
parteneriat pentru educație.

Constat
ări

Administrația dispune de mecanisme pentru identificarea și combaterea oricăror forme de discriminare. Instituția promoveză
incluziunea socială și educațională, a divesității și multiculturalității.  În instituție nu au fost înregistrate nici o formă de
discriminare.

Pondere și punctaj acordat Pondere:1 Autoevaluare  conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 0,75
Indicator 3.2.2. Promovarea diversității, inclusiv a interculturalității, în planurile strategice și operaționale ale instituției,

prin programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile copiilor cu CES.
Dovezi Plan de activitate al gimnaziului; Planul de activitate al CMI;Activitatea CREI   din instituție.
Constat
ări

Planurile strategice și operaționale ale instituției de învățământ cuprind, după caz , programe, măsuri și activități care au ca
țintă Educația Incluzivă și nevoile copiilor cu cerințe educaționale speciale.

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 procedure.
Dovezi Ordinul nr.28 din 04.09.2020 cu privire la desemnarea Coordonatorului acțiunilor de prevenire, identificare, raportare și

referire a cazurilor  de abuz, neglijare, exploatare și trafic al copilului;  Ordinul nr. 35 din 04.09.2020 cu privire la crearea
Grupului de lucru intrașcolar în Gimnaziul Trinca; Acord de parteneriat pentru  educație ; Plan de activitate al Consiliului de
Etică;  Prezența boxei; Instruirea cadrelor didactice cu prevederile ordinului ME nr.858 din 23.08.2013.

Constat
ări

Gimnaziul  asigură șanse egale de incluziune a elevilor și respectarea diferențelor individuale, informează personalul copiii
și reprezentanții lor legali cu privre la procedurile de prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor
de discriminare.

Pondere și punctaj acordat Pondere:1 Autoevaluare  conform  criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 0,75
Domeniu: Curriculum/ proces educațional

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

Dovezi 9  elevi dispun de PEI; Acces la CREI; Materiale didactice; Raport de evaluare complexă a dezvoltării copiliului; Proces-
verbal de evaluare a dezvoltării copilului; Curriculum modificat; Date privind progresul şi dezvoltarea elevilor; Rezultatele
analizei privind aplicarea autoevaluării elevilor, evaluărilor formative și ale feedback-ului pentru optimizarea procesului de
învățare.

Constat
ări

Cadrele didactice tratează copiii în mod echitabil, adaptând cerințele la posibilitățile și nevoile individuale. Elevii cu CES au
suținut testarea națională și examenele de absolvire a gimnaziului. 



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 Boxă pentru raportarea cazurilor de ANET; Discuții individuale; Consiliere psihologică a elevilor de către CDS, diriginte,

cadrele  didactce  din  instituție.   Procedura  de  organizare  instituţională  şi  de  intervenţie  a  lucrătorilor  instituţiilor  de
învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, stabilită prin ordinul nr. 77 al ME din 22.02.2013.

Constat
ări

Gimnaziul  organizează  activități  în  vederea  informării  și  recunoașterii  de  către  copii  a  situațiilor  de  discriminare  și  a
cazurilor  de  nerespectare  a  diferențelor  individuale.  Cadrele  didactice  nu admit  discriminarea  copilului  și  organizează
activități cu copiii.  Copiii recunosc situaţiile de discriminare şi le aduc la cunoştinţa cadrelor didactice şi administraţiei
instituţiei de învăţământ.

Pondere și punctaj acordat Pondere:1 Autoevaluare  conform  criteriilor: 0,75 Punctaj  acordat: 0,75
Total standard 5,25

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

Dovezi Registrul de evidenţă a bunurilor materiale; Asigurarea cu manuale;  Materiale necesare activităților în CREI.  CREI și
dotarea acestuia. Acte de evidență a resurselor educaționale.

Constat
ări

Administrația gimnaziului utilizează toate resursele instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu accesibil și sigur
pentru fiecare copil, inclusiv pentru copiii cu CES și cei capabili de performanțe.

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 Ordin nr. 141 din 26.05.2021,  cu privire la administrarea  bazei de date (SIPAS);  Ordin nr. 27 din 04.09.2020,  cu

privire la administrarea  bazei de date.
Constatări Instituția asigură protecția deplină și accesul în limitele prevăzute de lege la datele cu caracter personal și de interes

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

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor/ copiilor, a spațiilor dotate, conforme specificului

educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin.
Dovezi Săli de clasă dotate cu mobilier;  CREI dotat  cu mobilier pentru copiii cu CE;  Blocul sanitar intern;  Material  didactic,

calculator cu imprimantă și conexiune la Internet; Pantă de acces  cu   bară de sprijin.
Constat
ări

Gimnaziul este asigurat cu spațiu  dotat,  destinat serviciilor de sprijin,  conform nivelului de școlarizare,  accesibile pentru
toți copiii/ elevii în vederea creării și dezvoltării. 

Pondere și punctaj acordat Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 2
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 Registrele  şcolare; Proiecte didactice de lungă şi de scurtă durată;  O sală de informatică conectat la internet, având și rețea
locală de Internet; Clasele/ cabinetele sunt dotate cu calculator conectat la Internet și  o sală dotată cu tablă interactivă și
laptop  conectat  la  internet;  Materiale  didactice-  tabele,  planșe,  mulaje,  ustensii,  substanțe  chimice,  utilaje;  panouri
educaționale, literatură  metodică, artistică, fond de manuale pentru elevi și profesori.

Constat
ări

Administrația  gimnaziului  monitorizează sistematic  aplicarea  diverselor  mijloace de învățământ  și  auxiliare curriculare,
inclusiv TIC, adaptate necesităților tuturor elevilor.

Pondere și punctaj acordat Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5
Total standard 6,25
Dimensiune

III
Puncte forte Puncte slabe

Mobilier  școlar.  Tehnologii  informaționale  și  de  comunicare.  Colaborarea
gimnaziului  cu  toate  structurile,  instituțiile  din  raion  prin  intermediul  poștei
electronice, meet, zoom, viber.  Existența și respectarea Codului de etică,  ANET.
Suporturi  pentru  implementarea  curriculumului.  Plănificări  tematice,
săptămânale.  Participarea  cadrelor  didactice  și  manageriale  la  perfecționări.
Organizarea seminarelor, atelierelor de lucru, consultații. Rețea locală de Internet
în instituție, în sala de festivități și în sala de calculatoare.

Lipsa finanțelor din bugetul  
instituției pentru achiziționarea 
TIC-ului modernizate; Dotarea 
cabinetului de chimie și fizică 
(mobilier) conform standardelor 
educaționale; Crearea unui 
cabinet lingofonic.

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 Procese-verbale  ale  comisiilor  metodice;  Portofolii  ale  Comisiilor  Metodice;  Ordinul  nr.  12 din  cu  privire  la  numirea

Președinților Comisiilor metodice,  Anexa nr. 4.1.1.-1;  Raport despre realizarea Planului managerial  anual al instituţiei,
privind activitatea metodică şi de organizare a procesului instructiv ; Dosa: Rezultatele elevilor la evaluările naţionale și



examenele  de  absolvire  a  gimnaziului;  Planul  de  activitate  al  instituției;  Ordinul  nr.  08  din  01.09.2020  cu  privire  la
obiectivitatea,  corectitudinea  evaluării  calității  cunoștințelor  elevilor  în  anul  de  studii  2020-2021,  Anexa nr.  4.1.1.-2;
Ordinul nr. 37 din 18.09.2020 cu privire la controlul intern în Gimnaziul Trinca, anul de studii 2020-2021, Anexa nr. 4.1.1.-
3;  Ordinul  nr.  40 din 18.09.2020 cu privire  la  îmbunătățirea  continuă a  resurselor  umane în vederea  creșterii  calității
educației,  Anexa nr. 4.1.1.-4; Ordinul nr. 57 din 02.10.2020 cu privire la crearea Comisiei pentru evaluarea și asigurarea
calității;  Evaluarea rezultatelor școlare;  Procese-verbale ale ședințelor CP; Note informative;  Raport  semestrial/anual al
cadrului didactic.

Constat
ări

 Instituția  proiectează  și  aplică  mecanisme  de  monitorizare  a  nivelului  calității  educației  și  îmbunătățirea  continuă  a
resurselor umane și materiale în planul strategic, care sunt explicit orientate spre asigurarea calității educației. 

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 Orarul lecțiilor, aprobat la Consiliul de administraţie, proces-verbal nr. 2 din  18.09. 2020; Orarul sunetelor, discutat și

aprobat la Consiliul de administrație, proces-verbal nr.1 din  24.08. 2020; Baza de date cu referire la potențialul didactic la
disciplinele de studii;  Dosar: Certificatele cadrelor didactice de formare continuă; Ordin nr.137 din 12.08.2020  cu privire
la interzicerea colectării ilicite de bani în Gimnaziul Trinca, Anexa nr. 4.1.2.-1; Ordinul nr. 49 din 18.09.2020 cu privire la
unele acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului  colectărilor  plăților informale  în Gimnaziul  Trinca,  Anexa nr.
4.1.2.-2; Ordinul nr. 140 din 21.05.2021 cu privire la colectarea și favorizarea acțiunilor de colectare a fondurilor materiale
sau bănești de orice persoană fizică sau juridică în legătură cu testarea națională; Ordinul nr. 146 din 01.06.2021 cu privire
la interzicerea colectărilor de bani  în scopul organizării examenelor de absolvire a învățământului gimnazial,  Anexa nr.
4.1.2.-3;  Realizarea integrală a obiectivelor şi activităţilor din PDI şi Planul de activitate al instituție; Note informative
prezentate la ședințele CP; Rapoarte de activitate a comisiilor metodice; Procese-verbale ale ședințelor membrilor Comisiei
metodice, CP.

Constat
ări

Instituția realizează efectiv activitățile din planul strategic.  Ele  sunt realizate efectiv, orientate spre îmbunătățirea continuă
a resurselor materiale și umane.

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 CMI; Comisia de lucru a Grupului intrașcolar; Comisiile metodice; CA; CP; Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității;
Procese-verbale ale CA, CM, CP;  Registru de evidență și eliberare a actelor studi;  Planul de activitate al instituție;  Note
informative; Raport de activitate; Registrele școlare.

Constat
ări

Administrația asigură modul transparent, democratic al deciziilor cu privire la politicile instituționale, aplică un mecanism
de monitorizare a eficienței educaționale și promovează un model de comunicare internă și externă cu privire la calitatea
serviciilor prestate de instituție.

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 cu diverși furnizori; Sălile de clasă accesibile pentru toţi elevii, dotate cu calculator conectat la Internet, cameră 
web și sistem acustic; Mobilier în corespundere cu numărul copiilor și cu particularitățile anatomo-fiziologice ale elevilor;
Sistem autonom de încălzire  cu  gaz; Cantina școlară; bloc sanitar intern și extern; sala de sport: sala de calculatoare; 
bibliotecă dotată cu literatura necesară și calculator, conectat la Internet,   CREI; Instalarea rețelei locale de Internet, 
facturi; Registrul de evidență a bunurilor material; Reparația sălilor de clasă, cabinetul psihologului , contabilului, asitentei
medicale.

Constată
ri

Infrastructura asigură organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunea acesteia.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 1 Punctaj acordat:  2
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 Dosar.(Procese-verbale, echipamente, materiale curriculare); Portofoliile cadrelor didactice; Dosar. (Contracte de achiziții a

fondului  de carte/echipamentelor);  Dosar.  (Abonarea instituției/cadrelor  didactice/elevii);  Proiecte ale cadrelor  didactice
pentru  desfășurarea  demersurilor  didactice;  Inventarul  bibliotecii  şcolare;  Presa  periodică;  CREI,  dotat
corespunzător.Ordinul nr. 39 din 18.09.2020 cu privire la asigurarea instituției cu produse curriculare, Anexa nr. 4.1.5.-1.

Constat
ări

Instituţia  dispune  de  mijloace  de  învăţământ  şi  auxiliare  curriculare  necesare  aplicării  curriculumului  naţional,
curriculumului modificat şi PEI: table interactive-1,  televizoare - 6, proiectoare - 2, ecrane – 2, xerox – 4, calculator în
fiecare sală de clasă, conectată la Internet, cameră web și sistem acustic – 9, caiete alternative pentru elevi  la disciplinele:
matematică, limba și literatura română, chimie, fizică, atlase școlare la geografie, dicționare. Ca dovadă servesc: acte de
gestionare  și  procurare  a  resurselor  metodice,  facturi  fiscale,  contracte  de achiziții,  liste  de achiziții.  Laboratoarele  de
chimie, fizică și biologie nu sunt dotat cu echipamente moderne. Există fond de carte adecvat numărului de elevi – 229.
Biblioteca este renovată și dotată cu inventar şcolar și un calculator conectat la Internet. Pentru realizarea curriculumului
modificat,  este  dotat  CREI corespunzător,  materiale  ilustrative,  jocuri,  literatură  artistic,  calculator  conectat  la Internet,
imprimantă.



Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat:  1,5
Indicator 4.1.6. Încadrarea personalului didactic și auxiliar calificat, deținător de grade didactice (eventual titluri științifice), pentru

realizarea finalităților stabilite în conformitate cu normativele în vigoare.
Dovezi Registru de ordine de bază;  Registru de ordine cu privire la personal;  Dosare personale ale cadrelor didactice; Dosar.

(  Contracte  individuale  de  muncă.);  Dosar.(  Fișele  de  post  ale  angajaților,  aprobate  de  director  și  coordonate  cu
președintele sindicatului instituției); Dosar.(Listele tarifare și tabele lunare de evidență a timpului de muncă a salariaților);
Dosar. (Listele de control/de încadrare); Dosar. (Fișa de evaluare/autoevaluare a competențelor profesionale ale cadrelor
didactice); Dosar. (Contractul colectiv de muncă);Fişe şi alte documente de evaluare.

Constată
ri

Instituția planifică și asigură încadrarea personalului didactic și didactic-auxiliar calificat  pentru realizarea finalităților
stabilite prin curriculumul național.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1
Domeniu: Curriculum/ proces educațional

Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condițiile locale și instituționale, în limitele permise de cadrul
normativ.

Dovezi Proiecte de lungă durată, discutate la ședința comisiei metodice și aprobate de director; Proiecte zilnice; Planul de activitate
a CMI pentru anul de studii 2020-2021; PEI pentru 9 copii cu cerințe educaționale special; Cereri ale părinților și elevilor
(ore opționale); Registrul școlar; Repartizarea orelor opționale;

Constatări Instituția aplică Curriculumul Național adaptat la condițiile locale și instituționale, în limitele permise de cadrul normativ.
Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 1 Punctaj acordat:  2
Total standard 11

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 Ordin  nr.12 din 04.09.202  cu privire la constiturea comisiilor metodice ; Ordin nr. 143 din 22.08.2020 cu privire la 

corectitudinea completării catalogului școlar; Plan de activitate CMI; Dosar: Raport semestrial de monitorizare a procesului 
educațional; Lista actualizată a copiilor cu probleme de dezvoltare de către comisia multidisciplinară din gimnaziu și 
referirea lor către SAP; Ordin nr.90 din 17.12.202  cu privire la organizarea  și desfășurarea olimpliadelor școlare interne la 
disciplinele des tudii, 2020-2021; Ordinul nr. 38 din 18.09.2020 cu privire la monitorizarea implementării  Instrucțiunii 
privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal.

Constat
ări

Instituția monitorizează sistematic și eficient realizarea curriculumului (inclusiv componenta raională, școlară, curriculumul
modificat și PEI în limitele permise de cadrul normativ.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat:  0,75
Indicator 4.2.2. Prezența, în planurile strategice și operaționale, a programelor și activităților de recrutare și de formare continuă a

cadrelor didactice din perspectiva nevoilor individuale, instituționale și naționale.
Dovezi Graficul  perspectiv  de  formare  contiunuă  a  cadrelor  didactice,  anii  de  studii  2021-2022;  Portofoliile  profesionale  ale

cadrelor didactice; Portofoliul de atestare a cadrului didactic, managerial; Dosarul de atestare a cadrelor didactice pentru
anul 2020-2021;  Planul de activitate al instituție; Participarea cadrelor didactice  la activităţile de formare şi dezvoltare
profesională  în domeniul educaţiei.

Constat
ări

Planull strategic a instituției de învățământ cuprinde programe și activități de recrutare și de formare continuă a cadrelor
didactice  din  perspectiva  nevoilor  individuale,  instituționale  și  naționale.  În  anul  de  studii  2020-2021 au  participat  la
programele de formare profesională : 1 cadru didactic și 2 cadre manageriale.

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 Baza de date cu referire la potențialul didactic la disciplinele de studii; Registrul de ordine cu privire la personal; Dosarele
personale ale cadrelor didactice; Dosar.( Contracte individuale de muncă.). Fişe şi alte documente de evaluare.

Constat
ări

Instituția  de  învățământ  dispune de  un  număr  suficient  de  cadre  didactice   pentru  realizarea  finalităților  stabilite  prin
curriculumul național.  Instituția monitorizează  modul de utilizare a resurselor educaționale și de aplicare a strategiilor
didactice interactive, inclusiv a TIC-ului  în procesul predare - învățare-evaluare. 

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 Dotarea cabinetelor cu materiale didactice, echipamente, ustensii; Clasă compiuterizată -1; Tablă interactivă –1, conectată la

Internet; Proiector- 2; Calculator -35; Laptop –4; Tabletă-2, Printer -Xerox-5; Registru al resurselor materiale și didactice,
conform Standardelor minime de dotare a gimnaziului; Registrul de evidența orelor înlocuite; Orarul lecțiilor;  Rezultatele
observării în cadrul asistențelor la ore; Proiecte didactice; Rezultatele evaluărilor semestriale/anuale.

Constat
ări

Instituția monitorizează utilizarea resurselor educaționale, aplicarea strategiilor didactice interactive, inclusiv a tehnologiilor
informaționale în procesul de predare-învățare-evaluare și utilizează Standardele de eficiență a învățării la evaluarea calității
curriculumului predat.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5



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 Proiecte de lungă durată, discutate la ședința Comisiei Metodice și aprobate de director; Proiecte zilnice; Întruniri metodice,

organizate de DE a CR Edineț; Seminare instructiv-metodice raionale 2020-2021; Participarea la stagii de formare continuă;
Participarea  personalului  de  conducere  la  activități  de  formare  continuă  în  domeniul  managementului  educațional;
Portofoliile Comisiilor Metodice; Portofoliile Profesionale ale cadrului didactic.

Constat
ări

Cadrele didactice elaborează proiecte didactice de lungă și scurtă durată,  în conformitate cu principiile educației centrate pe
elev și pe formarea de competențe. Instituția organizează și monitorizează desfășurarea sistematică a evaluării rezultatelor
învățării în conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate,  urmărind progresul în dezvoltarea elevilor.

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 Registru. Orarul evaluărilor sumative la disciplinele școlare, 2020; Planul controlului intern; Notă informativă la Consiliul

Profesoral, proces-verbal nr. 06 din 16.12.2020, cu privire la desfășurarea controlului de revenire intern la disciplinele de
studiu educația  plastică,  educația  fizică,  educația  tehnologică,  educația  pentru  societate,  educația  muzicală.  Rezultatele
elevilor la examenele de absolvire a ciclului gimnazial și a testării naționale anul de studii  2020-2021; Ordin nr.07 din
01.09.2020 cu privire la evaluarea cataloagelor școlare de către administrația gimnaziului.

Constat
ări

Instituția organizează și monitorizează desfășurarea sistemică a evaluării rezultatelor învățării în conformitate cu standardele
și referențialul de evaluare aprobate,  urmărind progresul în dezvoltarea elevilor. Cadrele didactice evaluează  rezultatele
învățării (inclusiv pentru elevii cu cerințe educaționale speciale). 

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 Decada Circulației rutiere; Săptămâna Siguranţei pe Internet; Festivalul patriotic; Festivalul Francofoniei; Mărțișor 2021; 

Eco- Expoziție; Comemorarea a 175 de ani de la naștere a lui Vasile Stroescu; Comemorarea eroilor căzuți în Războiul din 
Afganistan, Războiul din Transnistria; Holocaust: lecții de viață.

Constat
ări

Instituția organizează  și  desfășoară  activități  extracurriculare  în  concordanță  cu  misiunea  școlii,  cu  obiectivele  din
curriculumul național și documentele de planificarea strategică.

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 CREI, CDS; Cadre didactice calificate; Psihologul școlar; Portofoliile copiilor: fișe de lucru ale copiilor, desene, aplicații;
PEI  pentru  9 copii;  Rezultatele  observării  în  cadrul  asistențelor  la  ore;  Proiecte  educaționale;  Convorbiri,  discuții
individuale, consultații.

Constată
ri

CDS și cadrele didactice asigură sprijinul individual al copiilor, inclusiv copiilor cu CES, pentru obținerea rezultatelor
învățării.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5
Total standard 10,75

Standard 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul educațional
Domeniu: Management

Indicator 4.3.1. Asigurarea accesului elevilor/ copiilor la resursele educaționale (bibliotecă, laboratoare, ateliere, sală de festivități, de
sport etc.) și a participării copiilor și părinților în procesul decizional privitor la optimizarea resurselor.

Dovezi Asigurarea elevilor ( 100% ) cu manuale școlare; Fondul de carte corespunde numărului de elevi din instituţie; Registru de 
evidență zilnică a activității bibliotecii școlar; Sală de  festivități; Sală de sport;  Planul de activitate al instituției, bibliotecii.

Constat
ări

Instituția asigură participarea copiilor și părinților în procesul decizional cu referire la calitatea procesului educațional și
accesul  tuturor   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 Registrul de evidență a performanțelor elevilor; Rapoarte ale cadrelor didactice;  Note informative;  SIME.
Constatări Instituția deține și își actualizează permanent baza de date privind  performanțele tuturor elevilor.
Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 1 Punctaj acordat:  2

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

Dovezi Planul  de  activitate  a  instituției;  Înmânarea  diplomelor   în  cadrul  desfășurării   ,,Primul  sunet”,  „Gala  Laureaților”
și  ,,Ultimul  sunet”:  Participarea  la  concursurile:  Limba noastră-o  comoară,  Universul  cuvintelor,  De ziua ta,  Mărite
Dascăl,  concurs  online  de  poezie  dedicate  comemorării  poetului  Gr.  Vieru,  Sante  DENT,  organizat  de  Asociației
Stomatologice, Surpriză de Crăciun, 2020, Zilele Eminescu, Tineri condeieri – provocări ale scrisului.

Constatări Gimnaziul creează condiții necesare și diverse posibilități de manifestare a potențialului creativ al tuturor elevilor  prin
activități formale și nonformale și realizează o politică obiectivă, echitabilă și transparență, de promovare a succesului



școlar.
Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor: 1 Punctaj acordat:  1

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 4.3.4. Încadrarea elevilor/ copiilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindu-le capacitățile de dezvoltare

individuală, și consultarea lor în privința conceperii și aplicării CDȘ [partea finală de după ultima virgulă nu se referă la IET].
Dovezi Portofoliile CM;  Cadrele didactice aplică diverse instrumente: TIC-ul, platforme educaționale pentru diversificarea 

metodelor de predare-evaluare.
Constatări În contextual situației epidemiologice în instituție nu au fost aplicate metode prin cooperare, însă au fost utilizate TIC-ul

și Platforme educaționale, la necesitate.
Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat:  1
Total standard 6
Dimensiune

IV
Puncte forte Puncte slabe

CREI,   cabinetul  psihologului;  Cadre  didactice  competente,  calificat  și  deținător  de
grade  didactice;  Instituția  deține  informații  complete  privind  performanțele  elevilor;
Bibliotecă; Bloc sanitar intern; Sală de festivități; Sală sportivă; Casa Mare; Rețea locală
de  Internet;  Sala  de  calculatoare;  Cabinet  metodic,  dotat  cu  calculator,  conectat  la
Internet, cameră web, sistem acustic;

Lipsa  reactivelor  și
aparatelor   necesare
cabinetului  de  fizică  și
chimie.  Blocul  alimentar
necesită reparație.

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 Procedura de organizare instituțională in caz de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului; Proiectul managerial anual al

instituţiei.
Constatări Instituția  planifică  și  informează  toți  elevii  și  părinți  despre prevenirea  discriminării  de gen,  în  privința politicilor  de

promovare a echității de gen. 
Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 1

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

gen.
Dovezi Blocuri sanitare interne separate pentru ambele genuri; Garderobe separate la sala de sport și sala de festivități; Spații

asigurate tuturor în mod echitabil.
Constatări Instituția asigură spațiile gimnaziului tuturor actanților în mod echitabil, conform particularităților, respectând echitatea de

gen.
Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 5.1.3. Realizarea procesului educațional – activități curriculare și extracurriculare – în vederea formării comportamentului

nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-cheie ale educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților
legate de gen.

Dovezi Proiecte de lecții la disciplinele de studiuu din ariile curricular: Limbi și comuicare, Matematică și științe, socioumanistică,
arte  tehnologii  și  sport,  Învățământ  primar,  Consiliere  și  Dezvoltare  personală;  Serviciul  psihologului  școlar  privind
echitatea de gen; Material didactic și demonstrative; Proiecte educaționale.

Constat
ări

Cadrele didactice aplică activități în vederea prevenirii  comportamentului discriminatoriu în rândul elevilor, încurajează,
sprijină și stimulează participarea echitabilă atât a fetelor, cât și a băieților, promovează procese de predare nediscriminatorii
din perspectiva de gen, asigurarea de șanse egale pentru educație,  respectul pentru demnitatea celorlalți prin servicii de
consiliere în domeniul interrelaționării genurilor.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 1
Total standard 3,5
Dimensiune

V
Puncte forte Puncte slabe

Serviciul  psihologic;  Cadrele  didactice  demonstrează  comportament
nediscriminatoriu  în  raport  cu  genul,  respectă  drepturile  copiilor.  Blocuri
sanitare interne separate pentru ambele genuri;  Garderobe separate la sala de
sport și sala de festivități; Spații asigurate tuturor în mod echitabil; Implicarea în
proiecte educaționale, respectând echitatea de gen. 

Lipsa formărilor cadrelor didactice
în   privința  echității  de  gen.
Predominarea în manuale mai mut
a  personajelor  masculine,  decât  a
celor feminine.

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată
Puncte forte Puncte slabe

Existența  PDI;  Existența  Planului  managerial  de  activitate;  Existența  Regulamentului  de  organizare  și
funcționare al gimnaziului aprobat de către CA; Existența Regulamentului de organizare și funcționare al  CA;
Existența  Regulamentului  de  organizare  și  funcționare  al   Consiliului  elevilor;  Existența  Acordului  de
parteneriat pentru educație; Statutul IP Gimnaziul Trinca;  Autorizația sanitară de funcționare instituției, emisă

Părinții     participă
satisfăcător în viața
instituției din cauza
plecării peste hotare



de CSP Edineț; Autorizația sanitar-veterinară de funcționare, emisă de ANSA;  Pașaportul sanitar aprobat de
CSP; Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare; Sălile de clasă, dotate  cu mobilier nou, calculator,
conectat la Internet, cameră web, sistem acustic; Cabinetului metodic, CREI, cabinetul psihologului, cabinetul
contabilului,  cabinetul  directorului  adjunct  pentru educație,  cabinetul  directorului  pentru instruire dotate cu
calculator, conectat la Internet; TIC; Rețea locală de internet în instituție și în sala de calculatoare; Gimnaziul
dispune de apă curgătoare, apă potabilă, canalizare, încălzire autonomă cu gaz; Elevii participă la procesul de
luare  a  deciziilor  cu  referire  la  activitatea  instituției;  Părinții  și  elevii  au  acces  la  serviciu  de  asistență
psihologică;  Cadrele  didactice  îmbină  reuşit  metodele educaționale  pentru   motivarea  elevilor;  Implicarea
elevilor  cu CES în activități;  Implicarea în proiecte educaționale;  Participarea  în concursuri  la nivel  local/
raional/ național/ internațional.

sau  lipsă  de  timp.
Lipsa  inventarului
necesar  pentru
cabinetul  de  fizică
și  chimie;  Lipsa
paginii  Web  a
instituției;  Lipsa
ziarului școlii.
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Tabel privind nivelul de realizare a standardelor

Standard de calitate Punctaj maxin
Anul de studiu 2020 - 2021

Autoevaluare, puncte Nivel realizare. 7o

1.1 l0 8.5 85

t.2 4,25 85

1.3 5 4,25 85

2.1 6 4.25 70,8
.| ., 6 4rS /l

2.3 6 4,75 79,1

3.1 8 6,15 84,3

7) 1 5,25 /5

3.3 7 82.1

4.1 13 11 84,6

4.2 l4 10.75 76,7

4.3 7 6 85,7

5.1 6 1< 58,3

Total 100 79.5 78.96

conducere
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