
 

 

 

 



Date generale 
 

Raion/ municipiu Edineț 

Localitate Satul Hincăuți 

Denumirea instituţiei IP Gimnaziul Hincăuți 

Adresa s.Hincăuți , Edineț 

Adresa filiale  

Telefon 024676534 

E-mail ghincauti2011@gmail.com 

Adresa web  

Tipul instituţiei gimnaziu 

Tipul de proprietate public 

Fondator/ autoritate administrativă Consiliul Raional Edineț 

Limba de instruire romănă 

Numărul total de elevi 93 

Numărul total de clase 8 

Numărul total cadre de conducere 3 

Numărul total cadre didactice 14 

Program de activitate De zi 

Perioada de evaluare inclusă în raport 2020-2021 

Director Tcaci Lina  

 

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  Instituția posedă setul de documente cu caracter tehnic,sanitaro-igienice și 

medicale : 

 Autorizația sanitară pentru funcționare a instituției ,emisă de ANSA 

,seria ASVF din 12.09.2017 ,fără termen; 

 Acord tehnic privind  condițiile de distribuție a gazelor natural 

consumatorului noncasnic din 30.12.2019; 

 Act de delimitare nr 101  din 30.12.2019 SRL Edineț-gaz ; 

 Autorizația sanitară pentru funcționare nr 247 din 19.09.2017 – 

19.09.2022; 

 Registrul de evidență a securității muncii angajaților  

 Registre  medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor  

 Avizele medicale ale angajaților cantinei, termen- 20.08.2021 

 Schema de evacuare în cazuri  de situații excepționale 

 Pasaport sanitar din 11.09.2020 

 Pașaportul tehnic nr 453,nr inv. 5039/Ip2 din 05.04.1968 

 Organizarea controlului medical al angajaților nr. Total- 20  angajați 

 Organizarea controlului medical al elevilor din clasele 1,5 și 9 

 Elaborarea meniului model pe 10 zile meniul zilnic  

 Monitorizarea respectării cerințelor sanitaro-igienice ,discuții 

 

 

Constatări Instituția deține toate actele obligatorii actualizate, valabile, cu referire la 

asigurarea tehnică, sanitaro-igienică și medicală. Instituția dispune de carnete 



medicale ale tuturor angajaților cu examen medical actualizat. Serviciul medical 

din instituție duce evidența cazurilor de îmbolnăvire, dispune de registrul cu date 

despre starea de sănătate a tuturor elevilor și angajaților 

Administrația instituției monitorizează respectarea normelor sanitaro-igienice. Pe 

holurile instituției  sunt plasate panouri informative cu material informativ propus 

de către Organizația Internațională a Muncii, în contextul Covid -19 și lumea 

muncii, pentru utilizarea în activități practice. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 

 

         1 

Autoevaluare   conform criteriilor: 

 

                          1,0 

 

Punctaj acordat:  

 

           1 

 

 

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

pe toată durata programului educativ 

Dovezi   Familiarizarea cadrelor didactice cu Reglementările special privind 

organizarea anului de studii 2020-2021 în contextual epidemiologic de 

COVID_!( , pentru instituțiile de învățămînt primar,gimnazial,liceal și 

extrașcolar prezentate în cadrul ședinței CP din 24/08.2020 ,procesul 

verbal nr 1 ; 

 Prevederile Regulamentului de Ordine internă ,aprobat la CP ,proces 

verbal nr 1 din 24 .08.2020; 

 Graficul deserviciu al paznicilor;-aprobat-  CA Proces-verbal Nr 2 din 

08,09.2020 

 Gard,poartă 

 Graficul de serviciu al profesorilor- aprobat- CA Proces-verbal Nr2 din 

08,09,2020 

 Graficul rutelor pentru elevii transportați ; aprobat- CA Proces-verbal Nr2 

din 08.09.2020 

 Registrul de evidență a vizitatorilor 

 Registre de tehnica securității elevilor la disciplinele școlare 

 Săptămîna Traficului de ființe umane –”Stop traficului de persoane, viața 

nu e de vînzare!” nr.60 elevi, clasa V-IX 

 Panouri informative privind promovarea modului sănătos de viață 

 Reguli și normativele sanitaro-epidemiologice în contextual COVID -19 

 Cabinet medical dotat cu instrumente ,medicamente de prim ajutor  - 

Trusă medicală 

 Instructaj realizat de către diriginți ”Protecția vieții și sănătății copiilor pe 

perioada vacanțelor ” –catalogul școlar 

 Dezinfectanți / dozatoare cu lichid antibacterian- nr- 15 dozatoare ,50 litri 

dezinfectanți,săpun lichid 10 litri 

 

Constatări  

   Instituția întreprinde măsuri privind asigurarea pazei și securității instituției și 

a elevilor.  

  Monitorizează condițiile existente și acțiunile necesare pentru asigurarea igienei 

şi sanitației în instituție în contextul epidemiologic de COVID-19.  

    Se realizează zilnic triajul epidemiologic matinal la intrarea în instituție, ce 

confirmă respectarea cerințelor situației excepționale. Asistenta medicală verifică 

temperatura tuturor vizitatorilor și o înregistrează în Registrul vizitelor 

numele/prenumele și scopul vizitei. Tuturor claselor li s-a adus la cunoștință 

regulile de comportament prin prezentarea și discutarea instrucțiunii Protecția 



vieții și sănătății copiilor pe perioada vacanțelor, aspect confirmat prin prezența 

însemnărilor în cataloagele  școlare. 

      Instituția deține toate actele referitoare la pază, securitatea instituției și a 

siguranței tuturor elevilor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 

        1 

Autoevaluare conform criteriilor:  

                             1,0 

Punctaj acordat:  

           1 

 

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

Dovezi  Instituția deține orarul lecțiilor și orarul  diferit al sunetelor pentru treapta 

primară și gimnazială,afișat în cancelarie , la panoul informational pentru elevi , 

în varianta Word prezentată la DEa CR Edineț- aprobat- CA Proces-verbal Nr2 

din 08.09.2020 

Constatări Cu toate că unii profesori cumulează în instituția vecină  administrația a elaborat 

un orar echilibrat .S-a ținut cont de graficul transportării elevilor la elaborarea 

orarului  și activităților extracurriculare. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 

      2 

Autoevaluare   conform  criteriilor:  

                             2 

 

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  1. 93 de locuri de lucru la mese/ bănci corespunzător numărului de 

elevi, la clasă; 

2. 10  clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar şi 

gimnazial/ liceal; 

3. Act de predare-primire a băncilor şi scaunelor pentru clasa de elevi 

4. Registrul clasei/ Baza de date a dirigintelui; 

5. Pașaportul sălilor de clasă aprobat de către directorul instituției. 

6. Contract – tip cu privire la răspunderea materială individulaă 

deplină (fiecare cadru didactic )- Coordonat cu directorul instituției 

 

Constatări Instituția dispune de spații educaționale adecvate și asigură toate categoriile de 

elevi cu locuri corespunzătoare, cu particularitățile psihofiziologice individuale. 

Instituția dispune de tot setul de mobilier școlar, inclusiv reglabil pentru toți 

elevii, pentru 10  săli de clasă, inclusiv mobilier pentru cabinetul de chimie ( 1 ), 

informatică (1), fizică (1),biologie (1) ,centrul  de resurse (1). Instituția dispune 

de cantină  , 60 locuri ,unde se alimentează 34  de elevi.   

În urma controlului elevilor efectuat de echipa Centrului de Sănătate Edineț 

diriginții așează în băncile din față elevii cu unele maladii cronice . 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 

         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  Monitorizarea  asigurării cu material de sprigin conform cerințelor 

sanitaro-igienice .Dispunem de dezinfectanți  



 50 litri,pastille -100,săpun lichid – 10 litri,dozatoare  15. 

Constatări  

Instituția aprovizionează  personalul non-didactic  cu echipament 

,căldări ,mopuri ,mături  pentru activitatea conform cerințelor 

normative . Căldări -10,mopuri -10,mături – 10 ,halate-  8. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 

1 

      1 

 

Autoevaluare   conform 

criteriilor:  

                      1 

Punctaj 

acordat:  

          1 

 

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

normelor sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul 

elevilor/ copiilor*(după caz) 

Dovezi   

 Pașaport sanitar  

 Ordin cu Comisia de triere a bucatelor nr 1 , 17 .08.2020 

 Monitorizarea respectării Normelor sanitare în spațiile de pregătire 

,servire și păstrare a hranei- -Registrul pentru înregistrarea 

temperaturii din frigidere ,Registrul pentru înregistrarea termenului de 

valabilitate a produselor ușor alterabile, Registrul de monitorizare a 

igienizării blocului alimentar. 

 

Constatări Instituția dispune de spațiile necesare pentru servire și pregătirea hranei , de 

personal instruit în bucătărie ,cu examenul sanitar efectuat .Cantina dispune de 

depozit pentru păstrarea  legumelor .De asemenea dispunem de un  mini depozit 

pentru păstrarea  alimentelor ,frigider ,congelator pentru păstrarea hranei conform 

normelor sanitare .Panou informativ în cantină cu pachetul de documente necesar. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 

 

           1 

Autoevaluare conform criteriilor:  

 

                            1 

Punctaj acordat:  

 

             1 

 

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

funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi  Elaborarea buletinelor sanitare,reguli de spălare pe măini afișate 

în clase ,coridoare-     În fiecare clasă la Agenda clasei sunt 

afișate pliante – ”Ai grijă .Învață în siguranță ” 

Constatări Bloc sanitar intern și extern  cu respectarea criteriilor de 

accesibilitate , conform vărstelor  și sexului Blocul sanitar extern 

(nou) : camera pentru fete 4 ,pentru băieți -4 ,pentru profesori:  1- 

pentru femei , pentru bărbați -1 . Bloc sanitar intern cu camera 

pentru fete și pentru băieți. În fiecare camera sunt căte 3 

despărțituri închise , pisuare -3, lavuare -2, uscător-2. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 

1 

        1 

Autoevaluare   conform  

criteriilor:  

                    1 

Punctaj acordat:  

 

               1 

 

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

Dovezi  Instituția dispune  de   

 nr- 4 stingătoare  

 ,panou antiincendiar, 

 marcaje informaționale  privind acțiunile elevilor și a personalului în 



caz de incendiu . 

 Elevii sunt instruiți periodic în cadrul orelor  de dezvoltare personală 

,la orele de educația fizică,chimie,fizică,educație 

tehnologică,informatică,biologie    cum să acționeze în caz de diferite 

situații excepționale , incendiu, ,cutremur de 

pămînt,inec,degerături,electrocutări etc. ,se efectuază periodic  

simularea evacuarii  elevilor și personalului didactic și nedidactic din 

școală  .  

 Am petrecut Ziua  Protecției Civile  cu antrenamente de acordare a 

primului ajutor medical și informații referitoare la securitatea vieții și 

sănătății copiilor în diferite cazuri : cutremur de 

pământ,incendiu,furtună,ploi abundente,grindină etc  în cadrul 

disciplinei Dezvoltarea personală ,modulul Securitate personal la data 

de 21.05.2021. Ordinul Nr 44 din 13.05.2021  .: număr de participanți-

93 elevi,8 –cadre didactice. 

 

 

Constatări Școala dispune de 5 ieșiri de rezervă din clădirea gimnaziului.Eleviii din clasele 

primare cunosc  regulile de comportament în diferite  situații neprevăzute .Elevii 

ciclului gimnazial pot  aplica în practică cunoștințele accumulate cu privire la  

acordarea  primului ajutor medical. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 

         1 

Autoevaluare    conform criteriilor:  

                             1 

Punctaj acordat:   

               1 

 

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   Decada Circulației rutiere și securitatea personală în gimnaziu;- 2-

10.09.2020, discuții la managementul clasei  în clasele II-IX, nr.elevi-93 

 Săptămăna Siguranei :Siguranța ta –are prioritate – Săîptămăna Mondială 

pentru Siguranța Rutieră –aprilie ,săptămâna 4 ,Ziua Europeană a 

Siguranței Rutiere-6 mai,Săptămâna Securității Electrice – mai săpt., 

2,Siguranța online 10 cadre didactice,52 părinți,93 elevi , Lunarul 

Securității Cibernetice în gimnaziul Hincăuți - 93 elevi 

 Încadrarea în proiectul ”Bunicii grijulii” participare la Concursul 

desenelor și poezie  cu tema ”Bunicii grijulii”. 

 

 Activități de instruire a elevilor cu privire la respectarea regulilor de 

circulație rutieră , a tehnicii securității , de prevenire a situațiilor de risc și 

de acordarea a primului ajutor Se citește periodic la fiecare început de an 

școlar și înainte de fiecare vacanță cât și la finele anului de studii a 

Instructajului cu privire la securitatea vieții și sănătății copiilor  în diverse 

situațți de risc de către fiecare diriginte.. 

 

 Organizarea Zilei Protecției Civile în școală 21,05,2021 cu tema 

”Securitatea și protecția omului în caz de situații excepționale ” Am 

organizat Ziua  Protecției Civile  cu antrenamente de acordare a primului 

ajutor medical și informații referitoare la securitatea vieții și sănătății 

copiilor în diferite cazuri : cutremur de pământ,incendiu,furtună,ploi 



abundente,grindină etc sun formă de ore în cadrul disciplinei Dezvoltarea 

personal ,modulul Securitate personal la data de 21.05.2021. Ordinul Nr 

44 din 13.05.2021  .: număr de pșarticipanți-93 elevi,8 –cadre didactice. 

 

 Întălnire cu polițistul de sector ,doamna Dogotari Cristina . și dna  

Chilivnic Olga – convorbiri  : Regulile de ciurculație în cadrul Decadei 

Circulației Rutiere,discuție cu elevii claselor primare  -33 copii , cu tema : 

”Cel mai scurt traseu spre casă ”. 

Constatări Proiectul ”Bunicii grijulii ”  și  colaboratorii poliției ,activitățile petrecute în 

instituție oferă un sprijin considerabil elevilor din gimnaziu. 

 

În fiecare dimineață două bunici grijulii ,responsabile de două sectoare din 

comună, îi ajută pe elevi să parcurgă distanța spre de la domiciliu spre școală . 

Am participat la concursul de desene și poezii  cu aceeași denumire a proiectului 

.Au participat 15 copii din diverse clase . 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 

            1 

Autoevaluare conform criteriilor: 

                            1 

Punctaj acordat:  

            1 

Total standard            10 

 

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   Ordinul nr 18  din 01.09.2020 ”Cu privire la desemnarea 

coordonatorului acțiunilor de prevenire,identificare ,raportare  și 

referire  a cazurilor  de ANET ” 

 Fișele de post ale cadrelor didactice aprobate la CA Proces-verbal nr 1 

din 26.08.2020 

  Registrul de evidență a fișelor de sesizare  

 Registrul de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de ANET  

 Raport privind evidența sesizărilor  cazurilor ANET semestrul I șiII  

prezentat la DEaCR Edineț-  16.12.2020 și sem II -20.05.2021 

 Activitatea extracurriculară ”Familia –cuibul copilăriei ” ,27 mai 

2021, toate clasele începând cu clasa II -IX, nr 93 elevi . 

 Dezvoltarea personală – discuții pe marginea I Modul”  Eu și 

Familia”-Clasa V;”Viața în familie: relații și rezultate positive ”-clasa 

VI, ”Valoarea familiei.Familia ca mediu de viață ”- clasa IX. 

 

 Planul de activitate al Consiliului Părintesc al gimnaziului aprobat-de 

director septembrie 2020 

 

Constatări Administrația instituției a monitorizat  dezvoltarea partenereatelor comunitare în 

vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui elev..S-a contribuit la  

dezvoltarea relațiilor de  încredere dintre copil și părinte ,părinte –școală,părinte –

părinte accentual fiind pus pe relațiile interpersonale și acumulare de  experiență 

de viață. 

 

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



punctaj 

acordat 

        1                          1 

 

           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   Adunare  generală cu părinții cu subiectul : ”Securitatea vieții și 

sănătății copiilor în timpul pandemiei COVID-19” – septembrie 

2020, - 52 părinți , 12 cadre didactice 

 Ședință- generală cu părinții  cu subiectul : ”Responsabilizarea 

părinților și abilitarea lor cu cunoștințe și deprinderi în vederea 

indeplinirii eficiente  și protectoare a drepturilor și obligațiunilor de 

părinte.” 36 părinți , 8 cadre didactice 

 Ședințe cu părinții online cu subiectele :  

- Alegerea Comitetului părintesc al claselor și al gimnaziului 

15.09.20 -8  părinți , 9 cadre didactice 

- Cum să determini copilul să fie cooperant  

- Metode și procedee de educație utilizate în familie 

- Copilul meu este perfect…dar se poate și mai bine 

- Instrumente cu care copilul va opera  pe tot parcursul vieții. 

- Implicarea familiei  în orientarea școlară și profesională a elevilor 

– 24.05.201 ,cl IX 12 elevi, 12 părinți ,3 cadre didactice. 

 

 

Constatări Instituți oferă  posibilitatea de a  îmbunătăți relația școală –părinte ,părinte – 

elev,elev- școală.S-a motivat părinții pentru a participa mai activ în viața 

copiilor, s-a micșorat riscul eșecului școlar. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 

          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   Profesorii la orele de dezvoltare personală au citit ore cu abordarea 

subiectului dat în cadrul Modulului Identitatea personală și relaționarea 

armonioasă  în toate clasele și treptele de școlaritate. –clasa V- ” 

Securitatea individual și colectivă în spațiul școlar și casnic ”-12 

elevi,clasa VI- ”Relații interpersonale și comportament 

prosocial.Modalități de prevenire a etichetării și hărțuirii”-10 elevi ,”clasa 

VII – ”Comportament tolerant și non-discriminatoriu în relații ”-11 elevi 

,clasa VIII- ”Conflictele-cauze și reacții ”-15 elevi , clasa IX –”Conflictul 

.Reponsabilitatea personal în managementul conflictelor ” -12 elevi . 

 Graficul de serviciu al profesorilor aprobat la CA Proces-verbal Nr 2 din 

08.09.2020 

 Boxa încrederii 

 Monitorizarea zilnică a frecvenței  elevilor 

 Panoul informativ ”Drepturile și obligațiunile elevilor” 

 Săptămăna ”Profilaxia contravențiilor și infractiunilor în răndurile 

minorilor”- martie, clasaV-IX ,60 participanți 

 



Constatări Administrația gimnaziului  a  creat în colectiv  un climat psihologic 

prielnic dezvoltării favorabile și armonioase a elevului. 

S-a creat un mediu prietenos și constructive de relaționare între actorii 

educaționali. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 

 

1 

Autoevaluare   conform criteriilor:  

 

                                1 

Punctaj acordat: 

 

              1 

 

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

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

de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății 

Dovezi   Oră la dezvoltarea personală cu subiectul : Autoreglarea 

emoțională.Stresul academic,impactul stresului asupra 

performanței.Prevenirea  și depășirea stresului ” decembrie- clasa IX 

12  participanți 

 Oră publică ”Riscurile jocurilor online ”-noiembrie clasa III, 12 

participanți 

 Masă rotunda online ”Stresul ,cauze și consecințe.Modalități de 

prevenire ” –decembrie (27 elevi,15 părinți,10 cadre didactice ) 

 

Constatări Instituția oferă informații cu referire la urmările stresului asupra 

organismului în curs de dezvoltare. Elevii cunosc tehnici și strategii de 

evitare și depășire a situațiilor  conflictuale . 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 

 

            2 

Autoevaluare   conform criteriilor:  

 

                       0,75 

Punctaj acordat:  

 

               1,5 

 

Total standard               4,5 

 

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

mod sănătos de viață 

Domeniu: Management 
Indicator 1.3.1. Colaborarea cu familiile, cu serviciile publice de sănătate și alte instituții cu 

atribuții legale în acest sens în promovarea valorii sănătății fizice și mintale a elevilor/ copiilor, 

în promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 

Dovezi  Participarea elevilor la proiectul ”Cum să crești ca o fată ” organizat de 

Centrul de sănătate prietenos tinerilor ”SALVE” , Edineț Aprilie , clasaV-

VI,6  fete, 2 cadre didactice, sora medicală 

 Centrul medicilor de familie oferă informații(pliante,postere despre 

prevenirea unor maladii) 

 Medicul de familie anunță  graficul imunizării elevilor 

 Medicul de familie eliberează certificatul medical pentru încdararea 

elevilor în ciclul primar 

 Medicul de familie monitorizează graficul controlului medical al 

elevilor claselor V,IX 

Centrul medicilor de familie Hincăuți 

 

Constatări Administrația gimnaziului a familiarizat elevii cu serviciile  SAP,care 

corespund necesităților tinerilor  oferindu-le și garantăndu-le 



confidențialitate și intimidate ,astfel încăt tinerii să facă alegeri libere și 

bine gândite despre sănătatea și sexualitatea lor . 

 

Pondere  și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 

 

        2 

Autoevaluare   conform criteriilor: 

 

                           0,75  

Punctaj acordat:  

 

      1,5 

 

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   Discuție cu cadrele didactice  cu subiectul ”Prevenirea 

discriminării elevilor în mediul didactic ”- (CP)- Proces-verbal 

nr-4 din 31.12.2020 

 CE – Profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor – 21 

aprilie- Discurs  

Constatări  IP Gimnaziul Hincăuți le-a asigurat elevilor confort și securitate 

psihoemoțională pe întreg parcursul procesului instructiv-educativ pe perioada 

1.09.2020-31.05.2021 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 

 

        1 

Autoevaluare   conform criteriilor: 

 

                               1 

Punctaj acordat:  

 

           1 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 1.3.3. Realizarea activităților de promovare/ susținere a modului sănătos de viață, de 

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

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

copiilor la programe ce promovează modul sănătos de viață 

Dovezi   Asistentul medical din gimnaziu  a ținut cont de Recomandările 

pentru un regim  alimentar sănătos și activitate fizică adecvată 

 Lecții clasa V-IX  Profilaxia maladiilor infecțioase  cum ar fi  

gripa și răceala COVID-19.- clasa II-IX, nr. 93 elevi. 

 Lunarul combaterii HIV-SIDA  discuții la Managementul clasei 

noiembrie 2020,clasele V-IX,60 elevi. 

 Ziua Mondială a combaterii HIV-SIDA 01.12.2020 discuții la 

Managementul clasei  ,clasele V-IX ,60 elevi,8 cadre didactice. 

 Săptămîna ”Profilaxia răspîndirii drogurilor în rîndurile elevilor ”  

3 săptămână a lunii ianuarie 2021, clasele V-IX ,60 elevi,8 

diriginți 

 Săptămîna ”Profilaxia contravențiilor și infracțiunilor în rîndurile  

minorilor”  martie 2021 ,60 elevi ai claselor V-IX. 

 

 Panou informativ ”Alimentează-te corect ” 

 

Constatări Administrația  gimnaziului  le-a adus la cunoștință  elevilor informații 

profunde cu referire la prioritățile modului sănătos de viață . 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 

 

         2 

Autoevaluare   conform criteriilor: 

 

                               1  

Punctaj acordat:  

 

               2 

Total standard           4,5 



 

Dimensiune I 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Planificarea activităților 

din perspectiva 

Standardelor de calitate 

pentru instituțiile de 

învățământ primar și 

secundar general din 

perspectiva Școlii 

prietenoase copilului  

 Realizarea în proporție 

de 100 % a tutror 

activităților planificate 

 Monitorizarea în 

permanență a procesului 

instructiv cu 

intervențiiobiective  și 

promte pentru a redresa 

situația  acolo unde se 

cere 

 În instituție nu avem 

înregistrate cazuri de 

ANET . 

 

 Unele cazuri de ANET ce țin de 

mediul de familie nu sunt 

anunțate de copii 

                          

    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   Cota parte a elevilor în CA;- nr-1 elev 

 Planul de dezvoltare instituțională aprobat la ședința Consiliului 

de administrație proces-verbal nr.1 din 26.08.2020 

 Planul managerial instituțional 2020-2021 discutat la ședința 

Consiliului Profesoral proces-verbal nr1 din 24.08.2020 și aprobat 

la ședința Consiliului de Administrație proces-verbal nr.1 din 

26,08,2020; 

 Procesele -verbale ale CA pentru a.s 2020-2021;  18 procese 

verbale 

 Planul de activitate al Consiliului elevilor pentru anul de studii 

2020-2021; aprobat de director  

 Calendarul activităților extrașcolare pentru anul de studii 2020-

2021; aprobat de director  

 Panou informational al instituției; Pe el este afișat Bugetul 

instituției ,Regulamentul de organizare și funcționare al 

gimnaziului, Regulamentul intern al gimnaziului 

 Portofoliul Consiliului elevilor cu materialele acumulate: procese-

verbale pentru anul școlar 2020-2021, note informative a 

ședințelor lunare cu semnătura președintelui Consiliului elevilor, 



scenarii și demersurile de a desfășura activitățile extracurriculare-  

6 procese verbale  

Constatări În Planul managerial instituțional sunt planificate activități de participare a 

elevilor în soluționarea problemelor școlare.  

În  anul de studii2020-2021 echipa managerială a organizat  activități cu elevii, în 

cadrul cărora s-a discutat asupra aspectelor ce țin de: viața școlară, soluționarea 

problemelor la nivel de instituție/clasă. Administrația instituției evaluează 

opiniile, inițiativele și propunerile elevilor în procesul de luare a deciziilor. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 

 

            1 

Autoevaluare  conform criteriilor:  

 

                            1 

Punctaj acordat: -  

 

                1 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită democratic și 

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

copii 

Dovezi   Consiliul Elevilor 

 Regulamentul CE elaborate de către instituție  

 Planul de activitate al CE aprobat de director 

 Panoul CE- ce conține Planul de activitate pe luni, membrii 

CE,anunturi. 

 Procese verbale ale ședințelor CE 

 Participarea elevilor din CE - 9 elevi în cadrul aprecierilor diferitor 

activități extracurriculare petrecute în instituție -  concursul  de 

compoziții ”Toamna de aur”,Participare la claca de salubrizare și 

plantare de flori și pomi decorative pe teritoriul comunei în cadrul 

actiunii ”Un arbore pentru dăinuirea noastră ”. 

 

Constatări În gimnaziu funcționează Consiliul Elevilor,  alcătuit din președinții senatelor 

claselor V-IX . 

Președintele CE este membru al CA , participă la luarea deciziilor. 

 

 

 

Pondere  și  

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 

 

         2 

Autoevaluare  conform criteriilor: 

                         1 

Punctaj acordat: 

              2  

 

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

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

etc.) 

Dovezi   Toate clasele au creat grupuri de elevi (părinți ) pe 

messenger,vaiber,google meet.Elevii și părinții au complectat toate 

chestionarele propuse online de către DE a CR Edineț cât și de către 

MECC  pe parcursul anului  de studii 2020-2021 . De asemenea  s-au 

petrecut discuții asupra diverselor probleme legate de situația 

epidemiologică  COVID-19.Discuții de către diriginți cu părinții privitor 

la starea  sănătății copiilor pe parcursul anului de studii. 

Constatări Din luna august 2020 toți  profesorii și învățătorii ciclului primar și-au creat 

grupuri de lucru pe google meet.Prin intermediul acestor  grupuri de lucru au 

participat la toate seminarele propuse de către DE a CR Edineț, au petrecut lecții 

online  cu elevii , lecții online  la care au asistat reprezentanții DE a CR Edineț. 



 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 

 

         1 

Autoevaluare  conform  criteriilor: 

- 

                       1 

Punctaj acordat: - 

   

               1  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea aspectelor legate de 

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

educațional, în evaluare propriului progres 

Dovezi  Acțiunea de voluntariat a elevilor din clasele V-IX  la salubrizarea teritoriului 

întregii comune.- octombrie 2020 , clacă, 60 elevi , 4 cadre didactice . 

 

Constatări Elevii  se implică permanent în organizarea clăcilor de salubrizare a teritoriului 

comunei. Participând   la activitatea extracurriculară ”Un arbore pentru dăinuirea 

noastră ”elevii claselor gimnaziale în număr de 60  au sădit flori și pomi 

decorativi în număr de 220  și 4 cadre didactice ,4 lucrători auxiliari pe teritoriul 

organizațiilor de pe teritoiul comunei și anume : Casa de Creație a Copiilor din 

comună , grădinița-creșă ”Foișor ”,sediul Primăriei ,la răstignirea de la intrarea în 

sat căt și pe teritoiul gimnaziului.  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 

 

      2 

Autoevaluare  conform criteriilor 

 

                       0,5 

Punctaj acordat: - 

 

 

            1  

Total standard               5 

 

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

procesul educațional 

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

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

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

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

deciziilor 

Dovezi   Comitete părintești în fiecare clasă  

 Comitetul reprezentativ al părinților din gimnaziu 

 Planul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinților- aprobat  de 

director. 

 Cota parte  a părinților în CA  3 părinți 

 Concurs comunitar ”Familia cuibul copilăriei ” La activitatea extraclasă 

au paricipat elevii tuturor claselor din gimnaziu în număr de 93.Au fost 

invitați  5 părinți  cu familii numeroase , care au participat la o discuție 

productivă , intercalată cu numere  artistice. 

 

Constatări Părinții au fost  implicați  și  au participat în structurile decizionale în cadrul 

Consiliului Administrativ petrecute pe parcursul anului de studiu ,în 

activitățile de asigurare  a progresului școlar – la ședințele generale cu 

părinții. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 

        1 

Autoevaluare  conform criteriilor: 

                            1  

Punctaj acordat:  

             1 

  



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

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

condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi/ copii 

Dovezi   

 Parteneriat cu APL-ul- pe perioadă nedeterminată 

 Parteneriat cu Centrul de Creație a Copiilor 25.08.2018 până în prezent 

 Parteneriat cu grădinița ”Foișor” 25.08.2020 

 Parteneriast cu școala de muzică ,Edineț  semnat de către fiecare părinte . 

 Activitate extracurriculară ”Familia –cuibul copilăriei ” La activitatea 

extraclasă au paricipat elevii tuturor claselor din gimnaziu în număr de 

93.Au fost invitați  5 părinți  cu familii numeroase , care au participat la o 

discuție productivă , intercalată cu numere  și pause musicale.  

 Balul de absolvire ”Povestea mea….” 03.07.2021,100 persoane  

 

Constatări Implicarea și participarea elevilor în diferite parteneriiate 

Copii din IPGimnaziul Hincăuți participă la toarte cercurile pe interese din cadrul 

Casei de Creație a Copiilor din comuna Hincăuți și sunt implicați în toate 

activitățile organizate cu prilejul sărbătorilor  ca : Ziua Independenței,Ziua 

Limbii  Române, Hramul satului,sărbătorile de Crăciun ,Ziua Internațională a 

Femeii, Ziua Internațională a Copiilor. 

Copii care studiază la școala muzicală din or Edineț au participat la concursuri 

internaționale , ocupănd locuri premiante : 1 elev a ocupat locul I (acordeon) în 

Germania ,1elev a ocupat locul I (saxafon) România,1 elev a ocupat locul I 

(vioară )-Germania . 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 

    1 

Autoevaluare  conform criteriilor:  

                     1 

Punctaj acordat:  

          1 

 

 

 

Domeniu: Capacitate instituțională  
Indicator 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la participarea în 

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

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

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

pentru toți copiii 

Dovezi   Ordinul nr 25 din 08.09.2020 cu privire la  componența nomibnală a 

Consiliului de Administrație (3 reprezentanți ai părinților )  

 Participarea părinților în cadrul seminarelor instructive din cadrul 

instituției petrecute online cu privire la Organizarea procesului 

instructiv-educativ în noul an școlar, Instructaj cu privire la regulile de 

comportare și prevenire a infectării cu SARS-COV-2,Regulamentul 

de organizare și desfășurarea a examenelor de absolvire pe cicluri . 

 Dezbatere pe tema ”Rolul părinților în obținerea succesului școlar ”- 

ședință online cu membrii Comitetului reprezentativ al părinților – 

octombrie ,clasa a V-a,2020- 12 părinți . 

Constatări  Implicarea CRP în rezolvarea diferitor probleme din gimnaziu la 

necessitate . 

Am implicat părinții în rezolvarea următoarelor problem apărute : 

- Frecvența la orele online , 

- Siguranța copiilor pe internet și a controlului parental . 

 



 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 

 

           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   Dezbatere pe tema ”Rolul părinților în obținerea succesului 

școlar ”- ședință online cu membrii Comitetului reprezentativ al 

părinților  -decembrie ,2020 

 

 

Constatări  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 

 

             2 

Autoevaluare  conform criteriilor: 

 

                             0,5  

Punctaj acordat:  

 

            1 

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   Prin activitățile extracurriculare de desfășurare a Săptămânii 

Limbii ruse în școală și a Francofoniei se promovează respectul 

față de diversitatea culturală-  Gazete de perete,expoziții de 

carte,concursuri- au participat 60 elevi ,10 cadre didactice . 

 Ore de management al clasei – discuții privitor la  diversitatea 

religioasă, etnică și cultural- în clasa a V-a-12 elevi , clasa a VI-

10 elevi , 2 cadre didactice. 

 

 

Constatări Copiii  din ciclul gimnazial ,60  elevi  au dat dovadă de responsabilitate 

,creativitate ,ingeniozitate în pregătirea și petrecerea  activităților . 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 

 

          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   Prin includerea  în programele anuale ale Comisiilor Metodice , prin 

asistări la desfășurarea proiectelor intertransdisciplinare și la activitățile 

extracurriculare desfășurate . 

 Prin monitorizarea activităților desfășurate în cadrul săptămănii Limbii 

ruse și Francofoniei . Au participat la activitățile propuse copii de 

diferite etnii (români,ucraineni,rusi ) 



 

 

 

Constatări Echipa managerială a monitorizat   modul de respectare a diversității culturale, 

etnice, lingvistice, religioase și de valorificare a multiculturalității în toate 

documentele și în activitățile desfășurate în instituție  

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 

 

          1 

Autoevaluare   conform criteriilor:  

 

                            1 

Punctaj acordat:  

 

               1  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev/ 

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

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

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

Dovezi   Implicarea elevilor în activitățile extracurriculare din planul 

managerial al gimnaziului . 

 Colaborarea cu Centrul de Creație al Copiilor din comună pentru 

încadrarea elevilor doritori la diferite cercuri -15 elevi la cercul 

”Mâini dibace ” din clasele 2-7,cercul ”Dans popular ”- 8 clasele 6-8. 

 

Constatări Implicarea și participarea elevilor în diferite activități și cercuri. – 15 elevi la 

cercul ”Mâini dibace ” din clasele 2-7,cercul ”Dans popular ”- 8 clasele 6-8. 

Copii din IPGimnaziul Hincăuți participă la toarte cercurile pe interese din cadrul 

Casei de Creație a Copiilor din comuna Hincăuți și sunt implicați în toate 

activitățile organizate cu prilejul sărbătorilor  ca : Ziua Independenței,Ziua 

Limbii  Române, Hramul satului,sărbătorile de Crăciun ,Ziua Internațională a 

Femeii, Ziua Internațională a Copiilor. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 

 

          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   Elevii din clasa a IX au fost instruiți la subiectul :  ”Holocaust 

,istorie și lecții de viață” – 27 elevi , în luna ianuarie 2021 

 Organizarea curățeniei la monumentul de comermorare a victimelor 

Holocaustului- 27 elevi -27 ianuarie 2021 

 

Constatări Implicarea și participarea elevilor în comemorarea victimilor Holocaustului  

În activitățile preconizate conform circularelor MECC . 

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 2 

 

          2 

Autoevaluare  conform criteriilor:  

 

                     0,75 

Punctaj acordat: 

 

           1,5  

Total standard           4,5 

 

 



Dimensiune II 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Implicarea elevilor și 

părinților în procesul 

decizional 

 Implicarea familiilor în 

viața școlii 

 Existența și funcționalitatea 

parteneriatelor 

 Elevii se implică în acțiuni 

de salubrizare  

 Mai sunt elevi și părinți reticienți 

la capitolul – Implicare socială 

                              Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

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

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

pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional 

Domeniu: Management 
Indicator 3.1.1. Elaborarea planului strategic și operațional bazat pe politicile statului cu privire 

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

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

a serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES 

Dovezi   În Planul Strategic  și cel Operațional al instituției se regăsește 

obiectivul țintă: Instruirea continuă a pedagogilor în cadrului 

gimnaziului,căt și la cursurile de perfecționare.- S-au perfectionat 3 

cadre didactice  1 – Educația fizică luna octombrie , IFC,Chișinău ,1 

învățător la clasele primare –noiembrie  IFC Chișinău,1- fizică  

noiembrie IFC Chișinău. 

 

 

Constatări  În anul de studii 2020-2021 în cadrul Comisiei Metodice ”Învățămănt primar ”s-

a desfășurat o discuție cu subiectul :”Abordare diferențiată și individualizată a 

procesului educational în clasele primare la copii cu CES”- 8 persoane  

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 

 

           2 

Autoevaluare   conform criteriilor:  

 

                           0,25 

Punctaj acordat:  

 

              0,5 

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

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

pentru copiii cu CES 

Dovezi   Existența și funcționalitatea în instituție a Centrului de Resurse, a 

Comisiei Multidisciplinare 

 Evaluarea inițială a copilului cu CES în cadrul CM 

 Stabilirea cerințelor speciale și recomandarea programei de suport  

 Referirea cazului către SAP , care efectuază evaluarea complectă a 

dezvoltării copilului,recomandă programele de support 

corespunzătoare,care urmează a fi realizat în școală,evaluarea 

continua și monitorizarea progresului 

 Elevul clasei a II-a  

Constatări  Membrii CM  monitorizează în permanență rezultatele 

elevului din clasa a II-a   

 

Pondere și 

punctaj 

Pondere:1 

 

Autoevaluare   conform criteriilor:  

 

Punctaj acordat: 

 



acordat          1                                 1               1 

   

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu CES  și 

perspectivele de școlaritate, evidența înmatriculării elevilor [indicatorul se aplică IET, școlilor 

primare, gimnaziilor, liceelor, instituțiilor de învățământ general cu programe combinate] 

Dovezi   CREI din gimnaziu reactualizează pe parcursul anului baza de date 

a copiilor de vărstă școlară din comunitate , a copiilor cu CES ,duce 

evidența înmatriculării tuturor elevilor. 

Constatări  

Toți copii din comuna Hincăuți au fost școlarizați și nu avem abandon școlar. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 

 

         2 

Autoevaluare  conform criteriilor: 

 

                           0,25  

Punctaj acordat: 1 

 

              0,5 

 

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

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

funcție de necesitățile copiilor 

Dovezi   Raport semestrial  și anual prezentat în cadrul ședințelor CP cu privire 

la reușita școlară – 22 decembrie 2020 

 Monitorizarea evoluției dezvoltării copilului.Datele acumulate în 

urma monitorizării dezvoltării copilului îi va ajuta cadrului didactic în 

procesul de evaluare a progresului copilului .- Asistențul medical din 

școală aduce la cunoștința cadrelor didactice lista copiilor cu maladii 

cronice. 

 

Constatări La finele semestrului I și a anului de studii se prezintă reușita școlară pentru toate 

treptele de școlaritate și pe clase în parte . 

CMI monitorizează rezultatele evaluărilor inițiale și referirea elevului către SAP 

spre evaluare complexă. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 

         1 

Autoevaluare   conform criteriilor:  

                                       0,25 

Punctaj acordat:  

           0,25 

 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și 

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

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

sprijin 

Dovezi   Planul de activitate al CMI- aprobat de director 15 septembrie 2020 

 Satisfacerea cerințelor educaționale speciale ale elevului presupune 

abordarea individualizată prin diverse activități de recuperare 

compensare, sprijin în procesul educațional-  În fiecare  săptămână 

reprezentații SAP-ului au lucrat individual cu elevul cu CES,învățătoarea 

lucrează individual  cu elevul cu CES pe parcursul tuturor orelor de curs. 

 

Constatări IP Gimnaziul Hincăuți  în urma studierii Raportului emis de SAP și a desfășurării 

ședințelor CMI din instituție  cadrul didactic elaborează curriculum modificat 

după necessitate. 

 



Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 

 

         2 

Autoevaluare conform criteriilor:  

 

                          0,25 

Punctaj acordat:  

 

            0,5 

Total standard           2,75 

 

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   Atelier de lucru cu profesorii .Se adduce la cunoștința tuturor 

cadrelor didactice actele normative ale MECC cu privire la toate 

tipurile de violență și discriminare a copiilor . 

 Strategii de lucru cu elevii pentru prevenirea discriminării în mediu 

școlar discuții dirijate în managementul clasei în clasele II-IX – 93 

elevi . 

 

 

 

Constatări Profesorii  au respectat  actele normative cu privire la violența și discriminarea 

copiilor .  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 

 

        1 

Autoevaluare  conform criteriilor:  

                       0,5 

Punctaj acordat: 

 

          0,5  

 

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   Oformarea Panoului ”Eu am drepturi și obligațiuni ”- ce conține 

enumerarea tuturor  drepturilor  și obligațiunile în formă text cât 

imagine. 

 Activități petrecute CREI cu elevii cu CES de către colaboratorii SAP-

ului- Discuții dirijate,jocuri didactice,completarea chestionarelor și fișei 

psihopedagogice a elevului cu cerințe speciale . 

 

Constatări Învățătorl de la clasa a două  l-a implicat pe elev în diverse activități  

individuale pe parcusul orelor de studii. Colaboratorii SAP-ului au realizat mai 

multe activități de lucru cu elevii cu CES . 

 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 

 

        2 

 

 

Autoevaluare conform criteriilor:  

                         0,5 

Punctaj acordat: 

 

             1  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

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

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

acestor proceduri 

Dovezi   Masă rotunda ”Prevenire discriminării în mediul școlar ” – ianuarie 

2020, 11 elevi , 6 cadre didactice. 



 Convorbire ”Modalități eficiente de integrare în colectivul clasei a 

elevului cu CES” – septembrie ,clasa III 

 

Constatări Administrația instituției și învățătoarea clasei a II-a au informat elevii din clasa 

respective  și părinții  cu modalitățile de integrare  a  copilului cu CES în 

colectivul clasei . 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 

 

         1 

Autoevaluare  conform  criteriilor:  

                             1 

Punctaj acordat:  

 

               1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/ 

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

scopul respectării individualității și tratării valorice a lor 

Dovezi   Cadrul didactic elaborează curriculumul modificat 

.Adaptările  curriculare se consemnează în PEI –ul 

copilului,se coordonează de CMI .-aprobat  septembrie  

2020 

 

 

Constatări  Curriculum-ul modificat a elevului cu CES a fost elaborat și pus în 

discuție la ședința Comisiei Metodice ”Clase primare și Arte ” și a 

fost aprobat. 

 

 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 

 

        2 

Autoevaluare   conform 

criteriilor:  

                     0,25 

Punctaj acordat:  

 

          0,5 

 

 

 

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   Convorbiri ”Educație pentru echitate de gen și șanse egale ” – clasa 

III , clasa V,VI- conform proiectului de lungă durată la Dezvoltarea 

personală. 

 

 

Constatări  În gimnaziu domină un climat favorabil și prietenos între elevi de 

diferite etnii  nu au fost planificate activități , deoarece copii discută 

între ei  ,utilizănd ambele limbi : română și rusă. 

 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 

 

 

            1 

Autoevaluare  conform  criteriilor:  

 

                            0,25 

Punctaj  acordat: 

 

         

               0,25 

    

Total standard                 3,25 

 

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   În instituție activează 13 cadre didactice , care conform cerințelor  

Codului Educației participă la formări profesionale  odată la 3 ani  

 Monitorizarea zilnică a elevului cu CES în vederea încadrării lui în 

procesul educativ.   

 Elaborarea de către cadrul didactic a PEI pentru elevul cu CES 

 

Constatări S-a planificat și s-a executat cheltuieli la capitolele : Întreținerea blocurilor 

de studii (s-a achitat facturile pe iluminare,internet,telefonie fixă,gazul 

natural ,alimentația elevilor din ciclul primar) , achitarea salariului ce permit 

buna funcționalitate a instituției. 

 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 

 

 

         2 

Autoevaluare  conform criteriilor:  

 

 

                         0,25 

Punctaj acordat:  

 

 

               0,5 

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

la datele de interes public 

Dovezi   Dosarele personale ale elevilor – 93 elevi 

 și ale angajaților – 23 persoane din gimnaziu sunt păstrate în siguranță  

și doar un număr limitat de angajați au acces la ele 

 

 

Constatări  Instituția a completat cu regularitate  datele din SIME,SAPD,SIPAS  

prezentănd Rapoartele cu semnătura electronica a directorului în 

termenii stabiliți de către MECC . 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 

 

 

           1 

Autoevaluare  conform criteriilor:  

 

 

                            1 

Punctaj acordat:  

 

 

            1 

 

 

 

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

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

Dovezi   Instituția dispune de teren  și sală de sport ,sală de festivități , bibliotecă 

,cabinet de informatică dotat cu 14 calculatoare , laborator de fizică , 

chimie ,mijloace didactice pentru cabinetul de biologie,cabinet metodic , 

săli de clasă dotate cu mobilier corespunzător vărstei elevilor- 95 banci și 

scaune , cu televizoare,- 3 partial cu calculatoare- 11 și materiale 

didactice. 

 În instituție este CREI dotat cu mobilier- -  ,mijloace didactice ,literatură 

,tehnică de calcul-1 ,imprimantă-1,masa pentru calculator-1, scaun-

1,covor-1, jucării,12 mese și 12 scaune pentru copii,1-dulap,cuier-1,tablă  

portativă -1 . 

 



Constatări Administrația  gimnaziului au monitorizat  resursele material financiare și umane 

din gimnaziu  permit desfășurarea unui învățămănt de calitate . 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 

 

 

         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   Dotarea instituției cu mijloacele existente permite 

utilizarea lor în cadrul lecțiilor.- Fiecare profesor și-a 

procurat laptop propriu  (8 cadre didactice ), televizoare 

cu conectare la internet -3 cadre didactice , imprimante -

2 cadre didactice  . 

 De la MECC prin donație am primit 9 laptopuri pe care 

eleviii  le utilizează la necessitate. 

 

 

Constatări  Cadrele didactice, utilizănd tehnologiile informaționale , au 

pus în aplicare mijloacele de învățământ și auxiliarele 

curriculare.Elevii  au acces liber  la mijloacele TIC. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 

 

 

        2 

Autoevaluare  conform 

criteriilor:  

                      

 

                   0,5 

Punctaj acordat:  

 

 

               1 

Total standard            4,5 

 

Dimensiune III 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Existența și activitatea în 

instituție a uni CREI  

 Elevul cu CES este implicat în 

activitățile clasei .  

 Gimnaziul este dotat cu tehnica 

de calcul care este pusă la 

dispoziția fiecărui elev atăt în 

timpul orelor cât și după ore. 

 Colaborarea CMI cu 

rfeprezentanții SAP-ului. 

 

 În instituție lipsește CDS 

 Lipsa conexiunii la internet în 

toate sălile de clasă 

 În perioada  instruirii la distanță  

majoritatea copiilor duc lipsă de  

tehnică de calcul  conectată la 

internet. 

 Nu toți părinții cunosc 

tehnologiile informaționale care 

ar permite o colaborare mai 

fructuoasă la distanță. 

 Familiile numeroase nu-și pot 

permite propurarea tehnicii 

pentru fiecare copil . 

 

 

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   

 Cadrele didactice au  prezentat  rapoartele  semestriale și anuale cu privire 

la reușita școlară , la desfășurarea activităților extracurriculare , a 

rezultatelor monitorizării absențelor elevilor. 

  Echia managerială a selectat în baza reușitei școlare  elevul pentru 

oferirea diplomei de onoare de către CR Edineț.- 29.05.2021 . 

 Cadrele didactice participă la formări profesionale de 20 credite  1/3 ani , 

periodic – la seminare teoretico-practice de diferite niveluiri-  Profesorul 

de educația fizică ,octombrie 2020 , IFC; învățătoarea claselor primare 

,noiembrie,2020 IFC,profesoara  de fizică –noiembrie 2020,IFC.Toate 

cadrele didactice (13 ) au participat la seminarele teoretico –practice 

organizate de către DE a CR Edineț pe parcursul anului 2020-2021 la 

fiecare disciplină de studiu. 

 

Constatări În planurile strategice și operaționale ale gimnaziului au fost proiectate  

activități spre orientarea creșterii calității educației cu mecanisme de 

monitorizare . 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 

 

          2 

Autoevaluare  conform criteriilor:  

                          1 

Punctaj acordat:   

 

               2 

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   Rapoartele prezentate în cadrul CP- Raport cu pprivire la 

rezultatele evaluărilor summative la sfârșitul sem I  2020-

2021;”Cu privire la încadrarea absolvenților la studii sau 

în câmpul muncii ”;  

  al CA , - Raport ”Cu privire la situația școlară la sfârșitul 

anului de studii 2020-2021 ”;”Cu privire la situația 

frecvenței în gimnaziul Hincăuți ” 

 procese verbale ale CM . 

 ale Comisiei de Atestare , 

 

 

Constatări S-au realizat efectiv activitățile preconizate în planul 

instituției. 

 

Pondere și punctaj acordat  Pondere: 2 

 

        2 

Autoevaluare conform 

criteriilor:  

                     1 

Punctaj 

acordat:   

         2 

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   Completarea onlinea  chestionarelor de la MECC de către  

cadrele didactice , 

 

Constatări  



 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 

 

 

           2 

Autoevaluare  conform 

criteriilor:  

 

                         1 

Punctaj acordat: 

 

 

           2   

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 4.1.4. Organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunea 

instituției de învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia 

Dovezi   Toate activitățile anuale planificate au reeșit din Misiunea  gimnaziului, în 

care accentul este pus pe formarea elevilor , s-a efectuat orientarea 

profesională a elevilor la orele de dezvoltare personal : ”Traseul 

educational și perspectivele profesionale ”,clasa a IX-a -12 elevi,februarie 

2021 ; ”CV-ul și scrisoarea de intenție” ,clasa a VIII-a ,15 elevi , 

februarie 2021 

 

Constatări Gimnaziul dispune  de  bloc sanitar intern  . 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 

 

          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   Cabinetul de informatică este dotat cu tablă interactivă din donație, 

 2 proiectoare , 

 ecran, 

 9 laptopuri  , 

 14 calculatoare  

 Sala  de calculatoare este conectată la rețeaua de internet 

 CREI  dotat cu mijloace TIC , literatură  ,mobilier modern ,material 

didactice.- 1 calculator,dulap-1,mese pentru copii 12,12 scaune,1-covor. 

 În clase partial sunt televizoare conectate la rețeaua de internet 

 Fiecare cadru didactic deține  curriculum ,ghidul de implementare 

,repere metodologice, scrisoarea metodică la obiectele de studiu,material 

didactic și laptopuri personale procurate din compensația bănească în 

sumă de 2000 lei. 

 

Constatări  Lipsa conexiunii la internet în sălile de clasă , tehnicii de calcul . 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 

 

 

             2 

Autoevaluare  conform criteriilor:  

 

                           1 

Punctaj acordat:   

 

 

             2 

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

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

în vigoare 

Dovezi  Cadrele didactice  ce dețin grad didactic II alcătuiesc  

93,6 % ”. 

 

Constatări  

Majoritatea colectivului profesoral dețin grad didactic doi, 



Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 

1 

 

       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   În cadrul orelor de educație  pentru societate la unitatile  de învățare   

bazată pe  proiect  s-a realizat  ghidul echipei eficiente ,soluții la 

problemele clasei . 

 

Constatări Profesorul de educație pentru societate a aplicat curriculum-ul cu adaptare la 

condițiile locale și ale instituție noastre. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 

 

       2 

Autoevaluare  conform criteriilor:  

                     0,5 

Punctaj acordat:   

 

            1 

 

Total standard           12 

 

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   Planificarea la CM a ședințelor cu tema ” Implimentarea 

Curriculumului  2019” în clasele 5 și 6 – 13 participanți, 1 ședință 

,septembrie 2020 

 Monitorizarea prin asistări la ore  a prevederilor Reperelor 

Metodologice  privind cotinuitatea  ECD  în clasa 5  . 

 Evaluarea cataloagelor școlare ,PLDL - Cataloagele s-au verificate  

lunar la fiecare obiect de studiu cu indicațiile necesare.PLDL- s-au 

aprobat la ședința CM septembrie ,2020. 

 

Constatări  S-a realizat tot ce a fost planificat 

Toți profesorii s-au străduit și au realizat curriculum-ul la disciplinele de 

studio. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 

 

 

         1 

Autoevaluare  conform criteriilor:  

 

                         1 

Punctaj acordat:   

 

 

              1 

 

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

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

instituționale și naționale 

Dovezi   Instituția Publică gimnaziul Hincăuți are 100 % acoperire personal 

didactic . 



 Echipa managerială monitorizează ca fiecare cadru didactic să partipe 

la 3 ani la formări naționale de 20 credite și la toate seminarele 

metodice de orice nivel organizate- 

 

Constatări Cadrele didactice din gimnaziu cu regularitate participă la formare continuă o 

data la 3 ani. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 

 

 

          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  În gimnaziu activează 13 cadre didactice calificate , cu studii 

superioare,dețin GDD 12 cadre didactice . 

Instituția dispune de tehnică de calcul modern care se utilizează la orele de 

studiu conform  Planului- cadru. 

Constatări Existența resurselor umane calificate ,cât și a tehnicii de calcul permite 

realizarea procesului instructive-educativ de calitate. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 

 

          2 

Autoevaluare  conform criteriilor: 

 

                             1 

Punctaj acordat: 

 

               2 

 

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

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

TIC, în procesul educațional 

Dovezi   Procesul de predare-învățare-evaluare este centrat în 

perrmanență pe Standardele de eficiență a învățării. 

 

Constatări  Cadrele didactice în predare-învățare-evaluare aplică 

cerințele Srandardelor de eficiență a învățării. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 

2 

 

         2 

Autoevaluare  conform 

criteriilor:  

 

                      0,5 

 

Punctaj  

acordat:  

 

         1 

  

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate 

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

eficiență a învățării 

Dovezi   În anul de studii 2020-2021  Proiectarea didactică de lungă durată  a 

fost elaborate conform Reperelor metodologice la fiecare disciplină de 

studiu pănă la sfărșitul lunii septembrie  . Ele au fost discutate în 

cadrul CM și avizate de către șeful CM ,iar directorul adjunct a 

verificat  minuțios dacă sunt respectate prevederile actelor normative  

. 

 

Constatări   Toate cadrele didactice  dispun de Proiectarea de lungă durată la 

obiectele de studiu aprobate. 

 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 

 

Autoevaluare  conform criteriilor: 

 

Punctaj acordat:  

 



acordat      2                          1                 2  

 

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   Evaluarea rezultatelor școlare  unde sunt analizate cantitativ și 

calitativ rezultatele testării naționale ,a examenelor de absolvire a 

gimnaziului, a rezultatelor olimpiadelor școlare interne, a evaluărilor 

propuse de DEa CR Edineț . 

 Echipa managerială a desfășurat evaluări la sfărșit de semestru I la  

diferite discipline  și  venind cu analiza acestor rezultate în cadrul 

CP.- Raportul a fost prezentat de către directorul –adjunct pentru 

instruire  la CA din 31.12.2020 

 

Constatări  Administrația instituției a monitorizat desfășurarea evaluărilor 

semestriale în conformitatecu Standardele și Referențialul de evaluare.  

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 

 

          2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

 

                         1  

Punctaj acordat:  

 

            2 

 

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   Materialele de la activitățile extracurriculare efectuate pe parcursul 

anului scolar 2020-2021 se păstrează în Portofoliul cadrelor didactice 

și a diriginților. 

 Planul activităților extracurriculare adaptate  în concordanță cu 

misiunea școlii ,cu obiectivele din curriculum căt și adaptat la Planul 

activităților  propuse la nivel rational  și conform scrisorilor metodice  

parvenite de la MECC,- aprobate la CA din 26.08.2020 

 

 

Constatări  Diriginții și profesorii au organizat  și desfășurat activități 

extracurriculare conform planului managerial al școlii. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 

 

         2 

Autoevaluare  conform criteriilor: 

 

                           1  

Punctaj acordat:  

 

             2 

  

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   Pe parcursul anului s-a  desfășurat  lucrul cu elevii dotați și cel cu CES 

în cadrul orelor la diferite discipline de studiu ,consultațiile pentru 

participare la olimpiadele școlare. 

 

Constatări  Implicarea cadrelor didactice în asigurarea spriginului individual 

pentru elevi întru a obține rezultate  în conformitate cu Standardele și 

Referențialul de evaluare aprobat. 

 Au lucrat individual cu elevii dotați pentru participare la olimpiadele 

scolare. 



 Profesorii pe obiecte au petrecut consultații cu elevii clasei a IX-a 

pentru pregătirea către examenele de absolvire a treptei gimnaziale . 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 

 

            2 

Autoevaluare  conform criteriilor:  

 

                            1 

Punctaj acordat: 

 

               2  

Total standard              13 

 

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   Sala de mese renovate în anul de studii 2019-2020- CRa Edineț a 

alocat 100.000 lei 

 Bloc sanitar intern 2020-  200.000 CR Edineț 

 Elevii și cadrele didactice  sunt asigurați cu costume naționale 

pentru participarea la activitățile extracurriculare.  12 costume 

pentru fete și 10 pentru băieți 

 

 

Constatări  Toți elevii au acces la biliotecă ,sala de sport,sala de 

festivități,laboratorul de informatică din incinta gimnaziului, 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 

 

          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   Învățătorul claselor primare – (clasa II) analizează rezultatele 

elvului care studiază în baza curriculumului modificat  

 Colaboratorii SAP-ului dețin  fișele de dezvoltare  și progresele 

elevului cu CES. 

 

Constatări Administrația instituției a decorat cu diplome de merit 2 elevi cu media  10 , 

19 elevi – media 9-10 . 

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 2 

 

 

           2 

Autoevaluare  conform criteriilor:  

 

                      0,25 

Punctaj acordat:   

 

 

         0,5 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi   A se vedea  Cartea de ordine pentru elevi , Ordinul nr7 din 31 

mai 2020  

 

Constatări  În gimnaziu  există Carte de ordine pentru elevi  

În anul următor de studiu au fost promovați în clasa următoare 81 de elevi  

, Ordinul nr 4 din 31 mai 2021 . 

Pondere și punctaj Pondere: 1 Autoevaluare  conform Punctaj acordat:   



acordat   

 

         1 

criteriilor:  

 

                        1 

 

        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   În luna mai s-a desfășurat sondaj online cu privire la solicitarea 

opționalului în clasa II-IX 

 

Constatări  În anul de studii 2020-2021  elevii au beneficiat de opționale  la : 

elevii clasei IV – Matematica distractivă și clasa IX – Holocaustul –

lecții de istorie și viață. 

Elevii au avut o deosebită plăcere de a  acumula cunoștințe suplimentare  

despre evenimentele legate de Holocaust . 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 

 

           2 

Autoevaluare  conform criteriilor:  

                     1 

Punctaj acordat:   

 

             2 

Total standard  

          5,5 

 

Dimensiune IV 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Toate disciplinele școlare sunt 

predate de specialiști  

calificați 

 Dotarea instituției cu mijloace 

didactice este obiectivul 

prioritar al echipei 

manageriale  

 Profesorii participă la 3 ani la 

formări de nivel national și 

periodic la formări raionale  și 

instituționale. 

 Un profesor nu deține grad didactic  

 Din cauza lipsei de apă nu 

funcționează blocul sanitar intern  

 Din cauza conexiunii slabe la internet 

nu toate clasele au acces  și în 

perioada lecțiilor la distanță am 

intălnit mari dificultăți. 

 

 

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   Ora la dezvoltarea personală în clasa a IX-a : ”Prioritățile unui 

tănăr,tănără.Semnificația priorității.Stabilirea priorităților.Priorități 

în raport cu sexul: mit și realitate ., 02.11.2020, 12 elevi 

 Oră la dezvoltarea personală în clasa a V-a : ”Organismul elevului și 

pubertatea”,”Schimbările ce se petrec la pubertate”- 15.09.2020, 12 

elevi 

 Ore la dezvoltarea personală în clasa aVII-a : ”Particularități de 

vărstă la băieți și fete ” , ” Sexualitatea și adolescența ” 20.01.2021, 

nr.-11 elevi 



 Ore la dezvoltarea personală  în clasa a VIII-a : ” Infecții sexual 

transmisibile .Riscuri pentru sănătatea în  dezvoltarea ulterioară ” , 

”Sarcina în adolescență : Riscuri pentru mama și copil ”. 22.01.2021, 

15 elevi 

 

Constatări  Elevii cunosc activitățile de prevenire a discriminării de gen. Au avut 

acces la serviciile de consiliere și orientare în domeniul interrelaționării 

genurilor  discutând cu  colaboratorii Centrului de Sănătate ”SALVE”. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 

 

         2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

 

                            1 

Punctaj acordat: 

 

            2 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării 

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi   Seminar teoretic – online cu Centrul de Sănătate ”SALVE” – ”Cum să 

crești ca o fată ” cu elevele claselor a V-ași a VI-a mai 2021, 6 eleve. La 

seminar  au participat  și 2 cadre didactice – diriginții claselor a V,VI . 

  

 

Constatări  Cadrele didactice  împreună cu elevele claselor V-VI au fost informate 

în privința echității de gen . 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 

 

        2 

Autoevaluare  conform criteriilor: 

                     0,25 

 

 

Punctaj acordat: 

 

           0,5 

 

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   organizarea întâlnirilor cu elevii în școală în scopul identificării 

problemelor cu care se confruntă aceștia și găsirii unor mijloace 

de soluționare; 93 elevi ,10 cadre didactice 

 prezentarea unor teme cu caracter educativ-preventiv referitoare 

la siguranța personală și la consecințele săvârșirii de infracțiuni, 

în special a celor discriminatorii . 93 elevi ,52 părinți ,8 cadre 

didactice . 

  

Constatări  93 de elevi sunt periodic instruiți în cadrul orelor de dezvoltare personal 

, căt și la managementul clasei la tema data.  

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 

 

         2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

 

                           1 

Punctaj acordat: 

 

               2 

Total standard             4,5 

 

Dimensiune 

V 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 .Planificarea 

activităților  pentru 

 Cadrele didactice nu au 

formări naționale cu tematica 



anul de studii 2020-

2021 din perspectiva  

”Standardelor de 

calitate pentru 

instituțiile de 

învățămănt primar și 

secundar  general din 

perspectiva școlii 

prietenoase copilului n-

am avut cazuri de 

discriminare. 

 

”Educație sensibilă la gen” 

 

 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

Puncte forte Puncte slabe 

 Cadre didactice receptive la tot ce este 

nou , cu o bună pregătire profesională. 

 Majoritatea profesorilor aplică eficient 

metodele interactive de predare –

învățare –evaluare , utilizănd eficient 

tehnologiile informaționale în procesul 

didactic . 

 Confirmarea gradului didactic II – 2 

profesori . 

 Școlarizarea elevilor este 100 % 

 Promovabilitatea examenului de 

absolvire a gimnaziului – 100 % 

 Dotarea instituției cu bază tehnico – 

material necesară demersului 

educational. 

 Cadre didactice dispuse spre 

colaborare- cooperare 

 Partenereate  cu agenții educaționali, 

comunitari și extracomunitari. 

 Bibliotcă dotată  anual cu fond de carte. 

 Partenereat eficient cu asistentul social , 

Inspectoratul de Poliție   Edineț și APL 

 Implicarea activă a părinților în 

activitatea instituției școlare cu 

dezbaterea și identificarea problemelor  

 Implicarea elevilor în toate activitățile 

extracurriculare ,în diferite clăci 

comunitare.   

 Capacitatea redusă a cadrelor didactic 

e/diriginți de a asigura frecvența 

elevilor la instruirea  la distanță 

 Reticența unor cadre didactice față de 

utilizarea metodelor active –

partcipative de redare-învățare și de 

aplicarea tehnologiilor informaționale  

 Lipsa unui sistem de sancțiuni pentru 

unii elevi care lipsesc nemotivat . 

 Lipsa motivației școlare , dezinteres 

pentru studii . 

 

Oportunități Riscuri 

 Valorificarea relațiilor cu partenerii 

educaționali 

 Utilizarea mijloacelor și instrumentelor 

TIC la toate disciplinele școlare 

 Îmbunătăpțirea bazei materiale a școlii 

prin realizarea unor proiecte de dezvoltare 

instituțională. 

 Responsabilitatea partenerilor  

 Cadrul legal imperfect în vederea 

responsabilizării părinților pentru 

copii lor . 

 Reducerea în continuare a numărului 

de copii născuți în comunitate  

 Scăderea interesului pentru profesia 

didactică  

 Implicare insuficientă a unor părinți în 



 

 

 

 

 

 


