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Numărul total de elevi 95 

Numărul total de clase 7 
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Program de activitate De zi 

Perioada de evaluare inclusă în raport 2020-2021 

Director Samson Mihail 

 

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 tot setul de documentație cu caracter tehnic,  sanitaro-igienice și 

medicale: 

 Dosar cadastral nr. 41311070258; 

 Autorizația sanitar-veterinară de funcționare a Instituției, emisă de Agenția 

Națională pentru Siguranța Alimentelor, seria ASVF nr. AS1 VF 0007889VF, 

din27.11.2015 cu valabilitate ”fără termen”; 

 Registre de evidență a securității muncii angajaților; 

 Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor. 

 Avizele medicale ale angajaților cantinei - 2, valabile până la 1.09.2021 

  Schema de evacuare în cazuri de situații excepționale.  

Constatări Instituția deține 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 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

 

Punctaj acordat: 0,75 

 

 



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

durata programului educativ 

Dovezi   Planul de activitate al Consiliului de Administrație aprobat la ședința CA, proces-

verbal nr._2_ din _26.08.2020_; 

 Familiarizarea cadrelor didactice cu Reglementările speciale privind organizarea 

anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru 

instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar, prezentate în 

cadrul ședinței Consiliului Profesoral nr.1 din _20.08.2020_; 

 Prevederile Regulamentului de ordine internă, aprobat la ședința Consiliului 

Profesoral, proces-verbal nr._2_ din data de _26.08.2020__ ; 

 Graficul de serviciu al personalului de pază (aprobat de director); 

 Gard, poartă;  

 Panou ”Securitatea electrică” 

 Plan de evacuare expus în fiecare bloc; Aprobat la CA nr. 1 din 

 Cabinet medical dotat cu instrumente, medicamente de prim ajutor; 

 Registrul de evidență a persoanelor care vizitează instituția; 

 Instructaj realizat de către diriginți la subiectul Protecția vieții și sănătății copiilor 

pe perioada vacanțelor (Însemnări în cataloagele școlare). 

 Dezinfectanți pe bază de clor 15 l; 20 Dozatoare cu lichid antibacterian; detergenți 

veceu 5 l; dezinfectant pentru mâini și suprafețe pe bază de alcool de 70% - 50 l; săpun 

lichid – 15 l. 

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 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 Consiliul de Administraţie, proces-verbal nr. 2 din  

26.08.2020; 

 Orarul sunetelor, discutat și aprobat la Consiliul de Administrație, proces-verbal 

nr.2 din  26.08.2020; 

 Schema orară conform treptelor de școlaritate, aprobată la Consiliul de  

Administraţie, proces-verbal Nr. 2  din 26.08.2020;  

 Orarul semestrial al evaluarilor sumative.  

 Registrul de evidenţă a orelor suplinite de către profesori; 

 Ședințe operative cu personalul la necesitate. 

Constatări Administrația detine un orar echilibrat în măsura posibilităților profesorilor angajați 

în cumul. 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.   



Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

 

Punctaj acordat: 1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 1.1.4. Asigurarea pentru fiecare elev/ copil a câte un loc în bancă/ la masă etc., corespunzător 

particularităților psihofiziologice individuale. 

Dovezi   100 de locuri de lucru la mese/ bănci corespunzător numărului de elevi,  

 7  clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar şi gimnazial; 

 clasă dotată cu 7 calculatoare, 4 lăptopuri 

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

 Pașaportul sălilor de clasă aprobat de către 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 reglabil, inclusiv pentru toți elevii, pentru 7 de 

săli de clasă, inclusiv mobilier pentru cabinetul de, informatică – 8 mase cu calculatoare, 

16 scaune. Instituția dispune de mobilier pentru cantină unde se alimentează 53 de elevi.   

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 0,75 

 

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

corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 

Dovezi   Registru de inventariere; 

 Registrul de evidență a utilajelor, materialelor conform articolelor. 

 Echipament tehnic pentru bucătărie: 

- frigider pentru păstrarea probelor dotat cu termometru- nr- 3850JH3045F, 

 hota mecanică- nr-0609004-98-000042; 

Congelator pentru păstrarea alimentelor congelate (pește, piept de pui, etc.), 

nr-17184387356M7184-100; 

boiler cu capacitatea 70l;  

echipament/ustensile de curățenie și îngrijire, produse chimice de uz casnic și 

de igienă Dezinfectanți pe bază de clor 15 l; 20 Dozatoare cu lichid 

antibacterianl; dezinfectant pentru mâini și suprafețe pe bază de alcool de 70%- 50l 

 Registru de evidenta a materialelor didactice conform disciplinelor scolare 

(harti, plansete, atlase, reactive etc); 

 Acte de decontare; 

 Procese verbale de decontare a valorilor materiale; 

 Registru de inventariere si de miscare a fondului bibliotecii; 

Constatări Spațiile destinate procesului educativ sunt dotate în conformitate cu Standardele  

de dotare minima a cabinetelor de studiu la disciplinele scolare in invatamantul 

general, aprobate prin ordinul ME nr.970 din 11.10.2013 accesibile pentru cei 98  

elevi. În gimnaziu sunt folosite produse chimice de uz casnic și de igienă,  

dezinfectant. 

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   Fișe tehnoligice 



 Lista produselor interzise; 

 Fișele examenelor medicale ale angajaților cantinei;-nr. concret 

 Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a infecțiilor intestinale; 

 Registrul de evidență a materiei prime rebutate; 

 Registrul de rebutare a bucatelor gata; 

 Borderouri de lichidare a produselor alimentare consummate(lunar); 

 Meniuri-comandă de eliberare a produselor alimentare; 

 Registrul de evidență a sănătății salariaților și copiilor; 

 Lista de acumulare a produselor alimentare; 

 Încăpere pentru prelucrarea materiei prime; 

 Cameră frigorifică, frigider (facturi); 

 Aragaz, hota mecanica, boiler cu capacitatea de 70 l, un dulap, 4 mese, 2 

lavoare  

 Instalatii functionabile de alimentare cu apa si canalizare; 

 Graficul dejunului aprobat de CSP 06.09.2020 

 Ordin nr. 2 din 24.08.2020, cu privire la organizarea alimentației elevilor și 

constituirea  Comisiei de rebutare; 

 Registre sanitare de triaj si rebutare; 

 Ordin,nr.16.din 03.09.2020,, Cu privire la calitatea produselor și starea 

sanitară a blocului alimentar,, 

 Depozit pentru pastrarea produselor alimentare dotate conform cerintelor 

igienico-sanitare; 

 Depozit pentru pastrarea legumelor și fructelor; 

 Lavuare funcționale - 13, sapun lichid 15 litri;  

 Intreținerea si curatenia blocului alimentar; 

Constatări Administrația asigură spații pentru prepararea hranei care corespund  normelor 

sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea si confortul 

elevilor.  

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   5 Grupuri sanitare în interiorul instituției: în blocul II(2 -pentru  elevi, fete și 

bîieți separat) și blocul III (3 blocuri: 1 – fete, 1- băieți și 1- profesori) 

 Curatenia si intreținerea blocurilor sanitare (detergenti, dezinfectanti)- 

detergenți veceu 5 l; dezinfectant pentru mâini și suprafețe pe bază de 

alcool de 70% - 10 l; săpun lichid – 15 l. 

 Graficul de curățare a blocului sanitar în perioada pandemiei COVID-19. 

Aprobate la CA nr. 1 din28.08.2020 

Constatări În instituție funcționează 5 blocuri sanitare separate: ce corespund cerintelor 

sanitare (apa, sapun). Se respectă cerințele sanitare în cadrul grupurilor sanitare. 

Asistentul medical  asigură in totalitate respectarea normelor de accesibilitate, 

functionalitate si confort pentru elevi, personal.   

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform  

criteriilor: 0,75 

Punctaj acordat: 0,75 

 

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



Dovezi   Ordin nr.11 din 03.09.2020, cu privire la organizarea și desfășurarea  efectuării 

măsurilor pentru protecția civilă; 

 Ordin nr.53 din 12.05.2021, cu privire la desfășurarea Zilei Protecției civile în 

gimnaziu; 

 Planuri de evacuare.- Aprobate la CA nr. 1 din28.08.2020 

 Ord.nr.10 din 03.09.2020    ,,Cu privire la formarea Comisiei pentru situații 

excepționale,, 

 Registre cu privire la instruirea securitatii electrice (semnăturile personalului) 

 Stingatoare (7, valabile – 2024), ladă cu nisip, lopata si caldare. 

Constatări Instituția dispune în totalitate de mijloace antiincendiare și de ieșiri de rezervă, 

utilizează marcajele de directive și monotorizează periodic funcționalitaea. Pentru 

siguranța elevilor și personalului, în instituție este creat grupul operativ în caz de situații 

excepționale. În  fiecare an se organizează și desfășoară Ziua Protecției civile 

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  Proiecte de lungă durată la disciplina ”Dezvoltarea personală” pentru fiecare clasă: 

Clasa I-âi:  

07.09.2020 -”Securitatea elevului la școală”, au participat-11 elevi; 

28.09.20 – ”Traseul sigur spre casă” – 11 elevi; 

05.10.20 – ”Siguranța în stradă și transport public”; 

19.10.20 – ”Securitatea personală”; 

Clasa a II-a: 

08.04.21 – ”Reguli de circulație” – 16 elevi; 

Clasa a III-a: 

01.09.20 – ”Siguranța elevului în locuri publice”-14 elevi 

07.09.20 – ”Situațiile de risc în natură” 

21.09.20 – ”Riscuri posibele provocate de vegeteție, animale” 

Clasa a IV-a: 

17.09.20 – ”Modalități de diminuare a obstacolelor” – 12 elevi 

16.10.20 – ”Siguranța elevilor în locurile publice” 

22.10.20 – ”Regulile de utilizare corectă a aparatelor de gaz și electrice” 

12.11.20 – ”Situații de risc în natură” 

Clasa a V-a: 
25.09.20 – ”Acțiunile în caz de incendiu casnic” – 12 elevi 
02.10.20 – ”Traseul zilnic al elevului și intersecțiile” 

Clasa a VII-a  

24.09.20 – ”Reguli de circulaţie rutieră.” – 15 elevi 

01.10.20 – ”Primul ajutor în caz de traume și înec” 
Clasa VIII: 

09.09.20: ”Siguranța în locurile publice” 

16.09.20 – ”Siguranța în utilizarea dispozitivelor electrice” 

23.09.20”Acțiuni și reguli de comportare în cazul incendiilor casnice” 
30.09.20 – ”Traficul rutier. Semnele de circulație rutieră” 

07.10.20 – ”Primul ajutor în caz de trauma în accidentele rutiere” 
Proiect de activitate a dirigintelui-  

Clasa I-âi:  

08.09.2020 -”Traseul școală-casă. Responsabilitate în stradă”, -11 elevi; 

08.09.20 – ”Traficul rutier” – atelier de discuții, au participat părinții– 7 părinți; 



Planul de activitate a Zilei Protecției Civile desfășurată în data de 21.05.2021 - 

Aprobate la CA nr. 7 din 18.05.2021 

Constatări În instituție sistematic se organizează și se desfășoară pentru elevi activități de 

învățare și respectare a regulilor de circulație rutieră, a tehnicii securității, de 

prevenire a situațiilor de risc și acordare a primului ajutor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Total standard 7,25 

 

 

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

psihice a fiecărui elev/ copil 

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

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

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

Dovezi   Plan de acțiuni de prevenire în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 

copilului;- Aprobat la CA nr. 3 din 09.09.2020 

 Participarea și diseminarea informației de la seminarele raionale 

profesorilor, părinților și elevilor în privința cazurilor ANET  

26.11.2020”Asistența educațională a copiilor cu tulburări de limbaj, dificiențe 

de văz și auz. Aspecte practice în baza studiilor de caz” 

27.01.2021 ” Activități pentru copiii cu ADHD (attention deficit hyperactivity 

disorder) în cadrul familiei.Recomandări pentru părinți” 

 24.02.2021 ”Gestionarea comportamentelor autodistructive și creșterea 

toleranței la suferință” 

 24.03.2021 ”Gestionarea traseului. Frustrare – Furie – Agresivitate” 

22.04.2021 Hiperresponsabilizare, vinovăție și strategii de acceptare și iertare 

a sinelui și celorlalți 

 Rapoarte semestriale către DECR Edineț, privind cazurile ANET, în 

conformitate cu ordinul ME nr.77 din 22.02.2013. (Anexa 4)  

 Registrul de evidență a cazurilor ANET. Ordinul ME nr.77 din 22.02.2013. 

 Planul de activitate în cadrul Saptamânii împotriva traficului de finite umane- 

Aprobat la CA nr. 4 din 02.11.2020 

 Planul de activitate în cadrul Săptămânii Securității Cibernetice Aprobate la 

CA nr. 3 din 09.09.2020 

Constatări În instituție se organizează sistemic acțiuni de colaborare cu familia, cu APL, cu 

Secția de poliție, Salve, SAP Edinet în sensul protecției elevului, inclusiv acțiuni 

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

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 

 

Punctaj acordat: 

0,5 

 

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   Instituția dispune de personal format pentru aplicarea procedurii legale de 

organizare instituțională și de intervenție în cazurile ANET. Cadru didactic, 

desemnat persoană responsabilă ANET prin Ord. nr. 15 din 03.09.2020 



 Planul acțiunilor de prevenire a cazurilor ANET, conform Metodologiei de aplicare 

a Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor 

de învățământ preuniversitar în cazurile ANET-  Aprobat la CA nr. 3 din 09.09.2020 

 Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de ANET 

Constatări Instituția dispune de personal calificat (nu dispune de psiholog școlar) pentru prevenirea 

sau intervenția în cazurile de ANET și folosește eficient și oportun resursele existente 

în comunitate pentru asigurarea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil și 

de literatura metodică pentru cadrele didactice pentru o comunicare eficientă cu părinții. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 1.2.3. Realizarea activităților de prevenire și combatere a oricărui tip de violență (relații elev-

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

Dovezi  Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de ANET 

Proiecte didactice la dezvoltarea personală;  

Clasa a II-a: 

17.09.20 – ”Abuzul față de copii. Forme de abuz” – 16 elevi; 

Clasa a III-a: 

26.04.21 – ”Comunicarea și conflictele”-14 elevi 

17.05.21 – ”Abuzul din partea semenilor” 

Clasa a IV-a: 

22.04.21 – ”A fi sau a nu fi violent” – 12 elevi 

Clasa V-a 

05.11.20” Recunoașterea situațiilor de bullying” – 12 elevi 

12.11.20 ”Cyberbullying: cum îi facem față” 

19.11.20 ”Barometrul bullyingului” 

26.11.20 ”Martori ai bullyingului” 

03.12.20 ”Cartografierea bullyingului în scoală” 

Plan de activitate a dirigintelui;  

Vizionarea filmelor educative ce informează în legătură cu prevenirea violenței; 

23.04.21:– "Asculta-i sufletul!" și ”Stop luptei de acasă!” – ședință -10 părinți 

26.02.21 Clasa V-a ” Opriți bullying-ul sau desființați recreațiile!”-12 elevi 

14.05.2020: Clasa VII ” Alege să te opui bullying-ului!” -13 elevi 

15.02.2021: Clasa VIII: ”Stop violența” – 17 elevi  

Constatări În instituție se realizează un proces formativ pentru elevi, părinți cadre didactice și 

personalul auxiliar, privitor la prevenirea și combaterea oricărui tip de violență.  

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  Proiecte didactice la dezvoltarea personală;  

Clasa a II-a: 

14.01.21 – ”Produse periculoase pentru sănătatea copilului” – 16 elevi; 

Clasa a I-a : 

23.02.21– ”Într-un corp sănătos o minte sănătoasă” – 11 elevi 

Clasa a VII: 

15.03.21 – ”Metode de evitarea stresului” 

Clasa VIII 



17.02.21 ”Toxicomania. Consecințe nefaste individuale și sociale” 

Proiecte didactice la Biologie: 

Clasa VIII:  

03.02.21 – ”Influența alcoolului asupra organismului uman” 

08.02.21 – ”Influența tutunului asupra organismului uman”  

10.02.21 – ”Influența drogurilori asupra organismului uman” 

Proiecte didactice la Educația civică: 

01.04.21 ”Sănătatea și responsabilitatea secsuală” 

08.04.21 ”Consecințele în plan individual al debutului vieții secsuale” 

15.04.21 ”Influențe și presiuni cu potential de risc” 

Plan de activitate a dirigintelui 

01.12.20 ”Ce înseamnă HIV – SIDA ” – cl.VIII – 17 elevi 

01.12.20 ”Toleranță față de personae bolnave HIV/SIDA”  

Constatări Gimnaziul oferă tuturor elevilor din gimnaziu, prin personal calificat, prin implicare 

a comunității în acțiuni de informare pentru prevenire a comportamentelor 

dăunătoare a sănătății, accesul la servicii de sprijin în vederea asigurării dezvoltării 

fizice, mintale și emoționale. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 1 

 

Total standard 3 

 

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

de viață 

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

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

stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 

Dovezi   Planul managerial pentru anul școlar 2020-2021 Aprobat la CA nr. 3 din 09.09.2020 

 Proiecte didactice de lungă durată și zilnice la Dezvoltarea personal-  

Clasa I-âi: 

01.02.21: ”Sănătatea elevului. Activitate. Odihnă. Alimentație” – 11 elevi 

08.02.21: ”Regimul alimentar al elevului” 

Clasa a II-a 

17.12.21: ”Alimente sănătoase” 

Clasa a III-a 

18.01.21: ”Alimentația. Beneficiile unei alimentații echilibrate asupra sănătății 

elevului”-14 elevi; 

01.02.21: ”Alimentația sănătoasă în familie” 

15.02.21: ”Cum să mă alimentez corect” 

Clasa a IV-a 

24.0920: ”Regim alimentar sănătos”-12 elevi 

01.10.20: ”Componentele unui regim sănătos” 

Cl. IV-a:Activitate transdisciplinară: 26.05.21: ”Un meniu sănătos și gustos”-12 

Cl. I-âi: Activitate transdisciplinară: 26.05.21: ”Sport. Mișcare. Sănătate”-11 elevi 

Clasa VIII 

03.02.21 ”Adolescența și nutriția corectă” 

Educația civică: 

Clasa VIII 

08.04.21”Decizii pentru o viață sănătoasă și sigură” 

 Ședințe cu părinții pe segmentul susținerii sănătății fizice și mintale a elevilor 

 Planul de activitate a asistentei medicale- Aprobat la CA nr. 3 din 09.09.2020 



Constatări În instituție cadrele didactice în colaborare cu familiile și serviciile publice de sănătate 

proiectează sistematic activități de promovare a valorii sănătății fizice și mintale a 

elevilor și a stilului sănătos de viață. 

Pondere  și 

punctaj 

acordat 

Pondere: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   Cabinetul medical dotat satisfăcător cu medicamente și inventar de strictă 

necessitate pentru acordarea primului ajutor  

Constatări Instituția asigură condiții fizice, resurse materiale și metodologice pentru profilaxia 

problemelor psihoemoționale ale elevilor  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 

0,5 

 

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   Activități cu elemente de training, realizate de către diriginți.  

19.04.21 ”Controlul și exprimarea emoțiilor”,  cl III, 14 elevi 

12.04.21 ”Factori constructive și distructivi ai unei relații”, cl. V, 12 elevi 

24.09.20 ”Emoții placate și neplăcute”, cl.II, 16 elevi 

01.03.21 ”Dorințele și necesitățile personale”, cl. III, 14 elevi  

19.09.21 ”Efortul fizic și mintal”, cl. IV,12 elevi 

12.04.21 ”Emoțiile, sentimentele și voința de a face față acestora”, cl. VII, 13 elevi; 

 15.03.21” Metode de evitare a stresului”, cl. VIII, 17 elevi 

 24.02.21 ”Într-un corp sănătos o minte sănătoasă”, cl. IV, 12 elevi 

Constatări Instituția susține initiative și activități de promovare a modului sănătos de viață, de 

prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri, surmenaj și oferă acces elevilor la 

programe educative în acest sens, implicându-I sporadic în diseminarea experiențelor 

valoroase legate de sănătate. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 

1 

Total standard 3 

 

Dimensiune I 

 

Puncte forte Puncte slabe 

Toate cadrele didactice realizează 

educația centrată pe elev. 

Cadrele didactice beneficiază de 

formare continuă profesională. 

Instituția dispune de Cabinet medical 

 Implicarea elevilor în activități de 

învățare și respectare a regulilor  de 

Instituția nu dispune de psiholog 

școlar și de Cabinetul psihologului; 

Unii părinți au abilități și 

competențe parentale slab 

dezvoltate. 



circulație rutieră, de tehnică a securității, 

de prevenire a situațiilor de risc și de 

acordare a primului ajutor, asigură un 

mod de viață sănă tos în mediul școlar. 

Criza de timp a unora dintre părinți 

reduce nivelul de dezvoltare a 

copiilor. 

 

                          

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   Un elev este membru al CA (elevă a clasei aVIII-a)  

 Planul de dezvoltare instituțională aprobat la ședința Consiliului de administrație 

proces-verbal nr._2_ din __09.09.2019_; 

 Planul managerial instituțional 2020-2021 discutat la ședința Consiliului 

Profesoral proces-verbal nr__3_din _08.09.2020_ și aprobat la ședința 

Consiliului de Administrație proces-verbal nr.3 din 09.09.2020; 

 Procesul -verbal a CA nr.7 din 20.02.2021 

 Planul de activitate al Consiliului elevilor pentru anul de studii 2020-2021; 

Aprobat de CA nr. 3 din 09.09.20 

 Calendarul activităților extrașcolare pentru anul de studii 2020-2021; Aprobat de 

CA nr. 3 din 09.09.20 

Constatări În Planul managerial instituțional sunt planificate activități de participare a elevilor 

în soluționarea problemelor școlare.  

În anul curent de studii 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 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 0,5 

 

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   Programul de activitate al Consiliului Elevilor Aprobat de CA nr. 3 din 09.09.2020 

 Ședințe a CE în conformitate cu Ordinul nr. 331 din 30.04.2014 al Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova  

07.09.20 Ședința1.: 1.Constituirea şi  discutarea planul de activitatea CE 

15.09.20 Ședința 2: Alegerea Organului de conducere al Consiliului Elevilor. 

17.11.20 Ședința 3: Prevenirea discriminării în bază de gen 

17.12.20 Ședința 4: Semnificaţia sărbătorilor de iarnă ,,Colinde, colinde e vremea 

colindelor,, 

15.01.21 Ședința 5: ” ,,În teiul Eminescului s-atâtea de cules,, 

15.03.21 Ședința 6: Concursul Mărţişoarelor ,,Mărțișor, tu – simbol al primăverii,, 

14.05.21 Ședința 7: Masă rotunda ,,Sunt Cetăţean European- am drepturi,, 

27.05.21 Ședința 8: Concurs,, Prietena mea Biblioteca,, 

 Managementul clasei  

02-07.09.20 ”Constituirea senatului clasei”, în perioada 02.07 septembrie fiecare 

clasă și-a constituit Senatul Clasei”, 95 elevi 

 Educație pentru societate cl.a5-a 



15.04.21 ”Participarea elevilor lîn procesul de luare a deciziilor” 

22.04.21 ”Ce este un consiliual elevilor” 

29.04.21 ”Responsabilitățile reprezentanților clasei în CE” 

13.05.21 ” Procedura de alegere a reprezentanților CE” 

 Analiza rezultatelor activității elevilor 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100055810671809 

Constatări În instituție există o structură asociativă a elevilor/ copiilor, constituită democratic și 

autoorganizată, cu un plan de activitate stabilit, care participă activ la luarea deciziilor 

cu privire la toate problemele de interes pentru elevi în rezolvarea problemelor la nivel 

de clasă/școală 

Pondere  și  

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj 

acordat: 1 

 

 

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   Chestionar aplicat în scopul identificării nivelului de satesfacție a beneficiarilor. 

Analizând chestionarele completate din 60 de elevi ce au participat la sondaj, 42 

elevi au răspuns că sunt  mulțumiți școala în care studiază, 50 din ei au răspuns că 

le plac lecțiile la care participă, 5 din ei au răspuns că nu vor să mai învețe în această 

școală.  

 Pagina Facebook a instituției 

 - https://www.facebook.com/profile.php?id=100055810671809 

Cutii pentru opinii anonime – nu conține nici-o plângere, nici-un bilețel 

Constatări Gimnaziul 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   Activități legate de viața școlară, în soluționarea problemelor la nivel de         

colectiv.  

23.10.20 ”Toleranța. Prevenirea și rezolvarea conflictelor”, cl.IV-12 elevi 

22.10.20 ”Comunicarea în cadrul grupului de semeni”, cl. V, 12 elevi 

09.11.20 ”Comunicarea și conflictele”, cl. III, 14 elevi 

 Implicarea elevilor în activități extracurriculare și extrașcolare, participarea în 

cadrul concursului ”Tineri Condeieri- provocări ale scrisului”,  elevă clasei a VII-a 

Constatări Gimnaziul implică în majoritatea cazurilor, în consilierea aspectelor legate de viața 

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

educational, în evaluarea propriului progres 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor 

0,5 

Punctaj acordat: 

1 

Total standard 3 

 

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

educațional 

Domeniu: Management  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100055810671809


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 Gimnaziului Hancăuți, Capitolul V, 

Secțiunea 2 și 3, despre participarea părinților în Comitetul de părinți al clasei și la 

nivel de instituție 

 În componența CA este ales ca membru un părinte, un elev, proces-verbal nr.8 din 

26.02.2020.  

 Proiect de activitate a Consiliului Consultativ al părinților, aprobat CA nr. 3 din 

09.09.20 

 Componența Consiliului de etică, constituit în baza ordinul nr.18 din 06.09.2016  

 Proiectul de activitate a consiliului de etică aprobat CA nr. 3 din 09.09.20 

Constatări Gimnaziul elaborează și valorifică frecvent un set de procedure democratice de delegare 

și promovare a părinților în structurile decizionale, de implicare a lor în activități ce 

asigură procesul școlar și dispune de mijloace de informare și comunicare pentru 

exprimarea opiniei tuturor partenerilor educaționali 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

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   Contracte de parteneriat: Gradinița ,,Licurici,, s. Hancăuți -02.09.2020, 

 Contract de parteneriat cu Căminul Cultural din s. Hancăuți, din data de 20.08.2020 

 Acord de parteneriat cu Zimnaziul Tîrnova, Gimnaziul Stroiescu, Liceul teoretic 

Fetești, Școala Gimnazială Borșa, Județul Cluj, Școala Gimnazială,  Chinteni, 

Școala Gimnazială ”Ștefan Pascu”, Liceul Tehnologic UCECOM ”Spiru Haret”, 

întocmit în data de 01.12.2019  

Constatări Gimnaziul promovează parteneriate cu diverși reprezentanți ai comunității, pe aspect ce 

țin de interesul elevului  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare  conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 

0,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională  
Indicator 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și al 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   Componența CA ,proces-verbal nr.8 din 26.02.2020  

 Proiecte operaționale de soluționare a problemelor identificate (combaterea 

absenteizmului, de combatere a violenței), procentul frcvenței pe instituție în anul 

de studii 2020-2021 a constituit 96%, abandon școlar nu a fost  

Constatări Instituția dispune de un consiliu de administrație cu reprezentanți ai părinților, ai 

autorității publice locale, care ia decizii și activează în baza unui plan coordonat orientat 

spre asigurarea educației de calitate pentru toți copiii. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 

1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 



Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ 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   Plan de activitate a gimnaziului, aprobat la CA nr.3 din  09.09.2020 

 Plan de activitate a Consiliului consultative al părinților, aprobat la CA nr. 3 din 

09.09.2020 

 Activități de voluntariat cu partenerii din comunitate:  

17.04.2021curățirea izvoarelor, 15 elevi, cl VII, VIII-a  

24.04.2021 curățirea drumului din sat și de lângă școală, 30 părinți 

12.06.21 curățenia la cimitirul satului și la biseric, 15 părinți 

Constatări Gimnaziul 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 implicând părinții la 

participarea activă în educația copiilor, încurajează părinții să se implice în procesul 

educațional și în activități extracurriculare. 

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   Planul de activități educative  

25.10.20 ”Helloween – istorii și tradiții”, cl. V, VII 20 elevi 

10.02.21 ”Biserica agent cultural al localității mele”, cl. IV-a,14 elevi 

03.03.21 ” Tradițiile sărbătorii Масленица”, viozionarea clipurilor video despre 

această sărbătoare, clasa 5, 7, 8, 36 elevi 

16.04.21 Valori morale ale religiilor lumii”, cl. IV, 12 elevi 

26.03.21 ”Pilde biblice despre sinceritate, încredere, onestitate”, cl. II, 16  

14.05.21 ”Ziua Europei”, expoziție de gazete de perete, au participat elevii cl. 5-8, 

8 elevi 

Constatări Gimnaziul promovează respectul diversității culturale, entice, lingvistice, religioase 

prin actele reglatorii și prin activitățile pe care le organizează și la care participă, 

realizează activități în parteneriat cu instituții reprezentative din comunitate și alte 

comunități din raion, republică și internaționale.  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

 

Punctaj acordat: 

0,5 

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/dezv.pers. cu privire la aprecierea valorilor culturii 

naționale, demonstrând atitudine respectuoasă față de apartenența sa 

 25.10.20 ”Helloween – istorii și tradiții”, cl. V, VII 20 elevi 

 10.02.21 ”Biserica agent cultural al localității mele”, cl. IV-a,14 elevi 

 03.03.21 ” Tradițiile sărbătorii Масленица”, viozionarea clipurilor video despre 

această sărbătoare, clasa 5, 7, 8, 36 elevi 

 16.04.21 Valori morale ale religiilor lumii”, cl. IV, 12 elevi 

 26.03.21 ”Pilde biblice despre sinceritate, încredere, onestitate”, cl. II, 16 elevi 



 14.05.21 ”Ziua Europei”, expoziție de gazete de perete, au participat elevii cl. 

5-8, 8 elevi 

Constatări Gimnaziul monitorizează frecvent respectarea diversității culturale, entice, lingvistice, 

religioase și valorificarea multiculturalității, în documente programatice și în activități 

desfășurate  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj 

acordat:  0,5 

 

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

 01.10.20 ”Percepția de sine și percepția altora. Stereotipuri”, Cl. a  V-a, 12  

 08.10.20 ”Provocând stereotipurile și prejudecățile” Cl. a  V-a, 12 elevi 

 15.10.20 ”Recunoașterea și înfruntarea discriminării”, Cl. a  V-a, 12 elevi 

 Activități la Managementul clasei 

 20.04.21 ”Dreptul la identitate și nediscriminare”, Clasa VII, 13 elevi 

15.04.2021 ”Ce este discriminarea?”, Clasa VIII, 17 elevi 

Constatări În gimnaziu cadrele didactice, personalul și elevii se adresează în mod egal elevilor de 

diferite religii (etnii și culturi diferite nu sunt) și se creează condiții tipice pentru 

respectarea diversității și valorifică intens capacitatea de socializare a elevilor ți resurse 

de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudicăților 

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   Expoziții în cadrul decade ”Toamna de  aur 2020” – au participat 72 elevi 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100055810671809 

 Ziua copiiilor cu dizabilități, 3 decembrie 2020 

01.-15.03.21 Concurs on-line pe facebook ,,Mărțișor, tu - simbol al primăverii” – 

54 elevi https://www.facebook.com/profile.php?id=100055810671809 

 11-14.05.21 Ziua Europei, concurs de gazete de perete, au participat 11 elevi, 

prezentarea proiectelor power-point destinate acestei sărbători, elaborate de levi, 3 

elevi 

 Discuții în cadrul Managementului clasei  

-a 11.05.21 ”Unitate prin diversitate”, clasa a 7-a, 13 elevi 

12.05.21 ”Simbolurile Uniunii Europene”, clasa a 5-a, 12 elevi; 

14.05.21 ”Importanța fondării UE”, clasa VIII-a, 17 elevi 

Constatări În gimnaziu se organizează activități și proiecte educaționale prin care se dezvoltă în 

acțiunile elevilor și ale cadrelor didactice reflectarea viziunii democratice de convețuire 

într-o societate interculturală și promovează frecvent valorile multiculturale 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Total standard 3 

 



Dimensiune II 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Participarea actoriilor 

sociali în organiizarea și 

desfășurarea activităților 

extracurriculare. 

 Cadrele didactice respectă 

drepturile copiilor, copiii nu  

. 

 Slabă implicare a unor elevi în 

activitățile instituției 

 Slabă inplicare a unor părinți în 

activitatea instituției 

 Existența elevilor de religie diferită de 

restul elevilor, ce nu doresc să se 

implice în activitățile 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  Codul Educației RM nr.152 din 17.07.2014. 

Or. Nr. 14 din 03.09.20 privind constituirea Comisiei Multidisciplinare 

Plan de activitate a gimnaziului, aprobat la CA nr.3 din  09.09.2020 

Planul Comisiei Multidisciplinare aprobat la CA nr.3 din  09.09.2020 

Constatări Administrația gimnaziului respectă mecanismele și procedurile structurilor de 

sprijin cu privire la procesul de înmatriculare și incluziune instituțională a tuturor 

copiilor 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75  

Punctaj acordat: 1,5 

 

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

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

Dovezi   

 

Constatări  

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

   

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  • Înmatricularea în instituție se realizează la solicitarea părinților;  

• Cartea de ordine privind activitatea de bază 

• Raportul statistic ŞGL-1 

• Baza de date SIME – completată şi actualizată anual de administrator;  

• Instituția deține:  

- Registrul alfabetic al elevilor;   



- Registrul de evidență al actelor de studii;  

- Registrul proceselor-verbale al  CP și CA. 

- Registrul de ordine a fluctuației elevilor; 

- Registrul elevilor pe ani; 

- Registrul elevior veniți/plecați 

Constatări Instituția dispune de o bază de date actualizată a copiilor de vârstă școlară și 

preșcolară din comunitate, monitorizează evoluțiile demografice și elaborează 

perspectivele de școlaritate, duce evidența înmatriculării tuturor elevilor și valorifică 

informații cu privire la mediul familial 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

 

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

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

copiilor 

Dovezi   Planul de activitate a Comisiei Multidisciplinare pentru anul de studii 2020-2021 

aprobat la CA nr.3 di 09.09.20 

 Procese-verbale  ale ședințelor CMI. concret 

Constatări Instituția monitorizează progresul și dezvoltarea fiecărui elev/copil, valorifică 

permanent ascensiunea în dezvoltarea acestuia, creează condiții optime pentru 

dezvoltarea potențialului cognitiv, aptitudinal și afectiv al lui 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

 

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   Regulament de organizare și funcționare a gimnaziului, secțiunea 4 Drepturile 

elevilor, p.159 - 164 

 Fișele de post ale angajaților conțin stipulări privind obligativitatea sesizării 

cazurilor de ANET. 

 Plan de acțiuni de prevenire/ de intervenție în cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului; aprobat la CA nr.3 din  09.09.2020 

 Participarea și diseminarea informației de la seminarele raionale profesorilor, 

părinților și elevilor în privința cazurilor ANET  

26.11.2020”Asistența educațională a copiilor cu tulburări de limbaj, dificiențe de 

văz și auz. Aspecte practice în baza studiilor de caz” 

27.01.2021 ” Activități pentru copiii cu ADHD (attention deficit hyperactivity 

disorder) în cadrul familiei.Recomandări pentru părinți” 

 24.02.2021 ”Gestionarea comportamentelor autodistructive și creșterea toleranței 

la suferință” 

 24.03.2021 ”Gestionarea traseului. Frustrare – Furie – Agresivitate” 

22.04.2021 Hiperresponsabilizare, vinovăție și strategii de acceptare și iertare a 

sinelui și celorlalți 

Constatări Administrația gimnaziului dispune de mecanisme pentru identificarea și 

combaterea oricăror forme de discriminare. 

În instituție se  promoveză incluziunea socială și educațională, a divesității și 

multiculturalității 



Pondere și 

punctaj acordat 

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

0,5 

Total standard 4 

 

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   Rapoarte semestriale privind cazurile ANET, în conformitate cu ordinul ME 

nr.77 din 22.02.2013, Anexa 4, către DE a CR 

 Registrul de evidență a cazurilor ANET. Ordinul ME nr.77 din 22.02.2013. 

Constatări În instituție se realizează un proces formativ cu frecvență considerabilă, pentru 

elevi, părinți cadre didactice și personalul auxiliar, privitor la prevenirea și 

combaterea oricărui tip de discriminare și de respectare a diferențelor individuale, 

implicând preponderant personalul gimnaziului, mai puțin parteneri comunitari.  

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: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  Planul de dezvoltare instituțională aprobat la ședința Consiliului de administrație 

proces-verbal nr._2_ din __09.09.2019_; 

Planul de activitate a gimnaziului, aprobat la CA nr.3 din  09.09.2020 

Planul de activități educative aprobat la CA nr.3 din  09.09.2020 

Plan de activitate a tuturor diriginților” aprobat la CA nr.3 din  09.09.2020 

Constatări Planul de dezvoltare instituțională și Plan de activitate a gimnaziului  reflectă 

cultura diversității, promovând în majoritatea aspectelor  vieții școlare programe 

cu accent pe incluziune și nondiscriminare și activități ce țin de respectarea 

diferențelor cu implicarea majorității factorilor educaționali, inclusiv a elevilor, în 

organizarea acestor activități  

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 

1 

 

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

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

elevilor/ copiilor și reprezentanților lor legali cu privire la utilizarea acestor proceduri 

Dovezi  • Ordin nr. 15 din 03.09.2020 cu privire la numirea persoanei responsabile de 

coordonarea, realizarea, acțiunilor de prevenire, identificare, raportare și referire 

cazurilor de ANET, responsabil cadru didactic. 

• Convorbiri cu părinții pe tema  

10.12.20 ”Toleranța și responsabilitate”, 8 părinți cl. I 

09.11. 20 ”Comunicarea și conflictele”, 12 părinți, cl III 

15.04.21 ”Discriminarea de gen în viața publică și privată”, 14 părinți, cl. VIII  

Constatări Gimnaziul asigură în majoritatea acțiunilor șanse egale de incluziune tutturor elevilor și 

respectarea diferențelor individuale, informează periodic personalul, elevii și 

reprezentanții lor legali cu privire la procedurile de prevenire, identificare, semnalare, 

evaluare și soluționare a situațiilor de descriminare și utilizează aceste procedure, prin 

personal cu o anumită formare și, uneori, prin parteneriate în domeniu 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

0,5 



 

 

 

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   Participarea și diseminarea informației de la seminarele raionale profesorilor, 

părinților și elevilor în privința cazurilor ANET 

27.01.2021 ” Activități pentru copiii cu ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) 

în cadrul familiei.Recomandări pentru părinți” 

 24.02.2021 ”Gestionarea comportamentelor autodistructive și creșterea toleranței la 

suferință” 

 Rapoarte semestriale privind cazurile ANET, în conformitate cu ordinul ME nr.77 

din 22.02.2013. Anexa 4, către DE a CR,  

 Registrul de evidență a cazurilor ANET. Ordinul ME nr.77 din 22.02.2013. 

Constatări Gimnaziul asigură evaluarea activității cadrelor didactice în vederea tratării echitabile 

al fiecărui copil/ elev prin aplicarea eficientă a curriculumului, a documentelor de 

politici incluzive, prin realizarea diverselor activități de cunoaștere și evaluare a 

progresului fiecărui elev/ copil 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat:  

1 

 

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 din partea semenilor și adulților, nu 

a fost găsit nici un bilețel c ear raporta vre-un caz. 

 Activitatăți la educația pentru societate.  

24.09.20 ”Asemănări și deosebiri” Clasa a V-a,12 elevi 

01.10.20 ”Percepția de sine și percepția altora. Stereotipurile”, Cl a V-a,12 elevi 

08.10.20 ”Provocând stereotipurile și prejudecățile”, Clasa a V-a,12 elevi 

15.10.20 ”Recunoașterea și înfruntarea discriminării”, Clasa a V-a,12 elevi 

14.01.21 ”Starea de bine, drepturile și responsabilitățile fiecărui în școală.”, Clasa VII, 

13 elevi 

Constatări 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 și 

părințiii  cu privire la descriminare 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj  acordat: 

0,5 

    

Total standard 3,5 

 

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

Domeniu: Management 
Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu accesibil și 

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

Dovezi   Registrul de evidenţă a bunurilor materiale;  

 Asigurarea cu manuale: toți elevii au fost asigurați cu manuale 100%, la toate 

disciplinele școlare,  1021 din 1021 necesare 



 Asigurarea cu bănci și scaune conform vârstei: pentru clasa I, 8 elevi: 8 bănci 

și 8 scaune, clasa II, 16 elevi:12 bănci și 16 scaune, clasa III-a 14 elevi: 14 

bănci , 14 sacune, clasa a IV-a – 12 elevi: 8 bănci , 12 scaune, clasa V-a, 12 

elevi – 9 bănci și 12 sacune, clasa 7-a, 13 elevi: 10 bănci și 13 scaune, clasa a 

VIII-a – 17 elevi: 16 bănci , 17 sacune   

Constatări Gimnaziul asigură sistematic crearea unui mediu accesibil și favorabil pentru fiecare 

elev, planificând riguros resursele umane și materiale, interne și comunitare utilizând 

rational resursele disponibile, identificând și procurând la timpul potrivit resurse noi 

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  În Fișele postului ale angajaților instituției, aprobate CA nr. 3 din 09.09.20, este 

stipulat că fiecare CD este obligat să asigure protecția datelor cu caracter personal 

Ordinul nr. 6 din 03.09.2020 Cu privire la numirea administratorului pentru SIME” 

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: 

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   Cadrul de referință al educației din învățământul general din RM, Ordinul MECC 

nr.1592 din 25.10.2018. 

 7 Registrele şcolare;  

 Proiectele didactice de lungă şi de scurtă durată;  

 7 clase sunt  dotate cu cîte un televizor, conectate la internet prin WIFI și 1 

proiector. 

 Cabinetul de informatică dotat cu 7 calculatoare, 3 conectate la internet;  

 Cadrele didactice dispun de 5 laptopuri pentru    desfășurarea  lecțiilor la 

necesitate . 

 Spre folosință pentru cadrele didactice și elevi sunt: 2 combine multifuncționale 

cu imprimantă, xerox și scanner incorporabile 

Constatări Administrația gimnaziului monitorizează sistematic aplicarea diverselor mijloace de 

învățământ și auxiliarele curriculare, inclusiv TIC, adaptate necesităților tuturor 

elevilor/ copiilor.  

 Instituția este asigurată cu tehnologiile informaționale și de comunicare adaptate la 

necesitățile tuturor elevilor 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

 

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   7 Registrele şcolare 



 Proiectele didactice de lungă şi de scurtă durată la toate disciplinele de 

studii și la fiecare clasă, 100% 

Cabinetul de informatică dotat cu 7 calculatoare, dinele 3 conectate la internet; 

Cadrele didactice dispun de 5 laptopuri și un proiector  pentru desfășurarea 

lecțiilor la necesitate . 

Spre folosință pentru cadrele didactice și elevi este o combină multifuncțională 

(imprimantă, Xerox și scanner)  

Constatări Toate cadrele didactice ale gimnaziului aplică diverselor mijloace de învățământ 

și auxiliarele curriculare, inclusiv TIC, adaptate necesităților tuturor elevilor 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:  

1,5 

Total standard 5 

 

Dimensiune III 

 

Puncte forte Puncte slabe 

Asigurarea gimnaziului cu mobilier 

corespunzător, tehnologii 

informaționale și de comunicare. 

Utilizarea eficientă a TIC în 

procesul de predare și evaluare. 

Colaborarea gimnaziului cu toate 

structurile, cadrele didactice, 

instituțiile din raion prin 

intermediul poștei electronice, 

meet, zoom, viber, messenger... 

Existența Consiliuluii de etică, 

proceduri de organizare 

instituțională și de intervenție a 

lucrătorilor instituției de învățământ 

în cazurile de ANET. 

Suporturi pentru implementarea 

curriculumului. 

Plănificări tematice, săptămânale și 

pe unități de învățare conform 

scrisorii metodice. 

Participarea cadrelor didactice și 

manageriale la perfecționări și 

cursuri de formare. 

Organizarea seminarelor, atelierelor 

de lucru, trainingurilor, orelor 

metodice, consultații. 

Bugetul gimnaziului limitat pentru 

achiziționarea TIC-ului, dotarea 

cabinetelor de chimie și fizică (mobilier 

și material necesare) conform 

standardelor educaționale, crearea unui 

cabinet lingofonic, achiziționarea 

planșetelor pentru Robotică. 

Lipsa Centrului de resurse în instituție;  

 

 

 

 

 

 

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  • Plan de dezvoltare instuțională, aprobat la CA nr.02 din 09.09.2019 discutat la 

Consiliul pedagogic nr.02 din06.09.2019  

• Planul anual de activitate, aprobat la CA nr.03.din09.09.2020 discutat la 

Consiliul profesoralnr.03 din 08.09.2020 

• Raportul de activitate a Consiliului de etică, aprobat la CA nr. 09 din 07.06.2017. 

• Rapoarte cu privire la activitatea comisiilor metodice la finele fiecărui an. 

- lista de evidenta a cadrelor didactice si manageriale;  

- raportului statistic la final de an despre numărul elevilor promovaţi/admişi după 

1 septembrie pe cicluri de şcolaritate;   

- raport pentru anul de studii 2019-2020 prezentat la Consiliul profesoral, Proces 

verbal  nr. 2  din 28.08.2020  

• Ordine cu privire la inmatricularea în cl.I-a;.2020 

Constatări Instituția proiectează și aplică sistemic mecanisme de monitorizare a nivelului calității 

educației și îmbunătățirea continuă a resurselor umane și materiale în planurile 

strategice și operaționale ale instituției,monitorizează continuu performanțele obținute 

în procesul de dezvoltare și ajustarea planurilor operaționale la obiectivele privind 

activitatea metodică şi de organizare a procesului instructiv 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat:   

1,5 

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

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

Dovezi  • Planul anual de activitate al gimnaziului, aprobat la CA nr.03 din 

09.09.2020 

• Relizarea integral a obiectivelor și activităților din PDI și Planul anual. 

• Contracte de parteneriat : Grădinița ,,LICURICI,, s.Hancăuți-

02.09.2020, 

Constatări Instituția realizează efectiv activitățile din planurile strategice și operaționale, 

inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și elevilor MAI DETALIAT 

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   Ordinul cu privire la constituirea comisiei  de evaluare internă a gimnaziului ordin 

nr.55 din18.06.21 

 Ordin cu privire la constituirea comisiei pentru protecția civilă, securitatea și 

sănătatea în muncă ordin nr.53 din 12.05.21. 

 Constituirea Consiliului de Administrație ordinul nr.03 din 01.09.2016. 

 Constituirea Consiliului de Etică ordinul nr 18 din06.09.2016 

 Regulamentul intern de funcţionare a gimnaziului este adus la cunoştinţă atât 

elevilor, cât şi părinţilor prin contra semnătură, responsabili diriginții. Aprobat la 

CA din 03.09,2020 

Constatări 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 extern cu privire 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  Raport de activitate anual; 

În ultimii ani 2018-2020 s-au desfășurat următoarele lucrări de reparație: 

• Instalarea sistemului de încălzirea autonomă în blocul nr.02,2020 

• S-au reparat capital blocurile sanitare în interiorul gimnaziului, 2019 

• Instalarea sistemului de încălzirea autonomă în blocul nr.01, 2018 

• reparaţia capitală a sălii de sport; 2018; 

• testarea și renovare cazangeriei, 

• Achiziăionare: congelator; facturi,2018 

• Dotarea salilor de clasă cu telivizoare, 

• Contracte cu diverși furnizori: Contracte 

• Numărul de mese, scaune ce corespund cu particularitățile anatomo-

fiziologice ale copiilor și numărului de copii. 140 de caune, 85 de bănci cu 

două locuri 

• Registrul de evidență a bunurilor materiale, materialelor didactice 

Constatări Instituția Publică Gimnaziul Hancăuți asigură organizarea procesului educațional 

în raport cu obiectivele și misiunea acesteia  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75  Punctaj acordat:   

1,5 

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

necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale acestuia, a 

curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate 

Dovezi   În cadrul instituţiei sunt prezente la matematică 16 planșe și 5 instrumente, 

Istorie: 23 hărți, biologie – un microscop, schelet, 5 planșe, 7 machete; chimia: 

o planșă, cîntar electronic, eprubete, stativ; fizica- stativ pentru laborator, 

ampermetre, voltmetre, dinamometre, pompa komovski, magneți; l. rusă –o 

planșă: geografie – 10 hărți, 4 machete, cutii cu roci; l/lit. română – 16 planșe, 

clase primare – 28 planșe, ed. Fizică -10coarde, 2 mingi de volei, 2 mingi de 

fotbal, 5 cercuri, plasă pentru volei, masă de tenis.  

 de realizare a ofertei școlii pentru disciplinele școlare și opționale  

 de realizare a planului de activitate completat de fiecare comisie metodică, 

 activităţi extracurriculare;   

 Fond de carte 

 Portofoliile cadrelor didactice. 

 Proiecte ale cadrelor didactice pentru desfășurarea demersurilor didactice 

folosind TIC 

 Contract de conectare la intrnet/facturi fiscale(modeme) 

Constatări Gimnaziul dispune de toate materialel primite din Grantul de Echitate necesare în 

implimentarea curriculumului national 

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  • Proiectul managerial se realizează în conformitate cu proiectele Comisiilor 

Metodice la care contribuie fiecare angajat,  

• Regulamentul de ordine internă. Aprobat la CA din 9.09.2020 



• Regulamentul de organizare și funcționare a gimnaziului, aprobat la CA nr.2 din 

26.08.2020 

• Registrul de ordine de bază. 

• Registrul de ordine cu privire la personal;  

• Dosarele personale- dovezi privind angajarea, pregătirea de specialitate-Diploma, 

certificate de la cursuri de formare, de obținere a GD obținut, masterat, licență, 

recalificare 

•Contracte individuale de muncă. 

•Fișele de post ale angajaților, aprobate de director și coordonate cu președintele 

sindicatului a instituției. Aprobate la CA nr. 2 din 26.08.20 

• Documente privind normarea activității personalului (fișa- acord) 

• Listele tarifare și tabele lunare de evidență a timpului de muncă a salariaților. 

• Listele de control/de încadrare 

•Fișa de evaluare/autoevaluare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice. 

• Contractul colectiv de muncă;  

• Contracte de angajare/concediere 

Constatări Gimnaziul 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: 0,75 Punctaj acordat:  

0,75 

 

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

permise de cadrul normativ 

Dovezi  Proiectul de dezvoltare instuțională și Planul anual de activitate al gimnaziului, 

aprobat la CA nr. 2 din 26.08.2020. 

Reperele metodologice privind asigurarea continuității la nivelul clasei a IV-a și a 

V-a din perspectiva ECD 

Organizarea activității centrate pe nevoile, interesele copiilor: 

adaptarea elevilor de clasa I-âi 

 adaptarea elevilor de clasa a V-a, în contextul ECD 

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: 

0,75 

Punctaj 

acordat:  1,5 

 

Total standard 9,75 

 

 

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

stabilite prin curriculumul național 

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

raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi  Comisia Metodică Consiliere și Dezvoltare  

Comisia metodică a disciplinilor școlare a Claselor Gimnaziale 

Control tematic: monitorizarea elaborării proiectării didactice de lungă durată pentru 

anul curent de studii 2020 -2021 

Control tematic: Monitorizarea implementării ,,Instrucțiunii cu privire la 

Tema pentru acasă,, în clasele primare 



Evaluarea activității cadrelor didactice ce se atestează: cadrul didactic la disciplinele 

Biologie și Istoria românilor și universală 

Baza de date cu referinţă la rezultatele elevilor în cadrul concursurilor școlare;– un 

elev de clasa VII, locul II, concursul ”Tineri condeieri – provocări ale scrisului” 

Punerea în aplicarea a Metodologiei de evaluarea criterială prin descriptorii; 

Ord.nr36 din 19.02.2021 Constituirea comisiei de atestare;  

Palanului de activitate; 

Monitorizarea respectării Instrucțiunii privind completarea catalogului școlar, clasele 

I-IV, aprobată prin ordinul MECC nr. 590 din 26.06.2020 

Constatări Monitorizează sistematic și eficient realizarea curriculumului (inclusiv componenta 

raională, școlară); în limitele permise de cadrul normativ   

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 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   Ordin nr 36 din 19.02.2021 cu privire la atestarea cadrelor didactice în anul de studii 

2020-2021; 

 Ordinele cu privire la organizarea și desfășurarea sesiunilor de formare a cadrelor 

didactice/ manageriale  

 Ord. Nr 31 din 26.01.2020 cu privire la delegarea la cursuri de formare continuă la 

disciplina Biologia,  

 Ord. nr.35 din 19.02.2021 cu privire la delegarea la cursuri de formare continuă la 

disciplina Istoria,  

 Graficul de formare continuă a cadrelor didactice la nivel de gimnaziu;  Aprobat la 

CA nr.6 din 16.01.2021 

Constatări Gimnaziul monitorizează suficient necesarul de cadre, raportându-l în majoritatea 

cazurilor la stringențele procesului educational actual, proiectând periodic implicarea 

cadrelor didactice în activități de formare continua și de creștere a nivelului profesional 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

 

 

 

 

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

realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

Dovezi  Cadre de coducere -2 

Cadre didactice  -15 (8 de bază; 5 prin cumul, 1 pensionar) 

Cadre nedidactice  -bibliotecar, contabil 

Cu studii superioare-  13 

Cu studii medii special -2 

GDD-8; 

Tehnologiile informaționale și de comunicare: un proiector, 5 lăptopuri, 7 

calculatore, 2 combine multifuncționale. 

Registrul materialelor didactice existente, conform Standardelor minime de dotare 

a instituției . 

Constatări Gimnaziul dispune de resursele educaționale necesare pentru realizarea finalităților 

stabilite prin curriculum national  



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  Plan de activitate a instituției, aprobat CA nr.3 din 09.09.2020, obiectiv general 

nr.3 ”Proiectarea și instituționalizarea sistemului de evaluare, monitorizare și de 

asigurare a calității în educație” 

Ședința CP. Nr 3 din 25.11.20 ” Integrarea elevilor clasei I-âi și a V-a în 

procesul educational” 
Ședința CP: nr. 4 din 26.01.21 Rezultatele controlului intern la: istoria 

românilor și universală clasele a V-VIII-a; biologie clasele VII-VIII; 
Constatări Gimnaziul monitorizează și asigură cu anumite lacune centrarea pe standardele 

de eficiență a învățării, utilizarea resurselor educaționale, aplicarea strategiilor 

didactice interactive, inclusive a TIC în procesul educational. Instituția nu 

deține cabinet de fizică, chimie dotate cu material necesare. 

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  • Asistenţe la ore: monitorizarea elaborării proiectării didactice a lecţiei sau pe 

unităţi de învăţare: pe parcursul anului de studii s-au efectuat 20 de asistențe la lecții cu 

obiectivul ”monitorizarea elaborării proiectării didactice a lecţiei sau pe unităţi de 

învăţare”, în urma asistențelor s-a văzut că toate cadrele didactice (15 CD) posedă 

planificări de lungă durată și zilnice conform curriculumului national și două CD au 

prezentat și proiectării didactice pe unităţi de învăţare  

• Planul de activitate a CM la disciplinele școlare a claselor gimnaziale, aprobat 

CA nr. 3 din 09.09.2020 

08.09.20 Ședința nr.1 

1)Discutarea reperelor metodologice de organizare a procesului educațional la 

disciplinele de studiu conform ariilor curriculare ale CM; 2)Discutarea şi aprobarea 

planului de recuperare/ consolidare/ recapitulare, pentru perioada martie-mai, a 

lecțiilor desfășurate în regim online, la disciplinele de studio 

25.09.20 Ședința nr.2 

1)Discutarea şi înaintarea spre aprobare a proiectelor didactice de lungă durată. 

•Planul de activitate a CM a claselor primare, aprobat CA nr. 3 din 09.09.2020 

07.09.20 Ședința nr.1 

1)Discutarea reperelor metodologice de organizare a procesului educațional la 

disciplinele de studiu conform ariilor curriculare ale CM; 2)Discutarea şi aprobarea 

planului de recuperare/ consolidare/ recapitulare, pentru perioada martie-mai, a 

lecțiilor desfășurate în regim online, la disciplinele de studio 

23.09.20 Ședința nr.2 

1)Discutarea şi înaintarea spre aprobare a proiectelor didactice de lungă duratăÎntruniri 

metodice organizate de DECR Edineț  

 Participarea la stagii de formare continuă .  

 Cursuri de formare profesională continuă la IȘE, Biologie, perioada 01.02.2021 – 

19.02.2021, certificate seria CRP nr. 000089851; 



 Cursuri de formare profesională continuă la IȘE, Istorie rom/univ., perioada 22.02.2021-12.03.2021 

certificate seria CRP nr. 000091427 

 Orele publice: 

19.11.2020 ”Acceleratorul” de G. Topârceanu. Vocabularul operei”, cl.7, 13 elevi 

25.01.2021 ”Economia României între anii 1871-1914”, cl.8-a, 17 elevi 

27.01.2021 ”Unificarea Daciei pe timpul lui Burebista”, cl.5, 12 elevi 

01.02.21 ” ”Structura și funcțiile frunzei”, cl.7, 13 elevi 

03.02.21 ”Influența alcoolului asupra organismului uman”, cl. 8, 17 elevi 

21.05.21 ”Noțiunea de vector. Clasificarea vectorilor”, clasa 8, 17 elevi 

09.11.20  ”Adunarea și scăderea în concentrul 0-100 cu trecerea peste ordin. 

Consolidare – dezvoltare”, cl. 2, 16 elevi 

12.02.21 ”Verbul. Exerciții applicative”, cl.3-a, 14 elevi 

07.04.21 ”Mișcările Pământului. Succesiunea zi-noapte”, clasa 4-a, 12 elevi 

Constatări Gimnaziul monitorizează și promovează elaborarea de către cadrele didactice a 

proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate pe elev și pe 

formarea de competențe, demonstrând ajustarea conținuturilor la actualitate, uneori cu 

concursul elevilor, cu valorificarea curriculumului în baza Standardelor de eficiență a 

învățării 

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  • Planul managerial aprobat CA nr. 3 din 09.09.2020 

Rezultatele obținute la concursurile raionale și republican 

Diplomă de gr. II, Tineri condeieri – provocări ale scrisului,  

Diplomă de participare la concursul de desene și eseuri ”La sante bucco-dentaire 

pendant la pandemie” 

Diplome de participare în cadrul  

• Rezultate la Teste de evaluare finale cl. a IV-a,12 elevi, la limba română,: 3- FB, 

7-B, 2- S și matematică: 5-FB, 4-B, 3-S 

• Evaluări sumative la sfârșit de an școlar în clasele a II – a, III– a, la limba română 

și matematică; cl.V-a –VIII-a la toate disciplinele școlare. (registrele școlare) 

Constatări 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 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu misiunea 

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

Dovezi  01.09  ”Ziua cunoștințelor”, toți elevii din gimnaziu, 93 

9 .02.2021. ,,Împreună pentu un internet mai bun!", cl I-VIII, 90 elevi 

Octombrie 2020 Săptămâna Siguranţei pe internet; au participat elevii cl. V-a a VIII-a 

Activitate extracurriculară  

25.01.21 – 27.01.21 ”Holocaust: istorie și lecții de viață”, cl. V- VIII, 42 elevi 

17.05.21 – 31.05.21 Decada dicată Zilei Familiei, au participat elevii cl.1-8-a, 93 elevi 

16.11.2020 ”Ziua toleranței” cl -1-a – a 8-a, 93 elevi 



Constatări Gimnaziul organizează și desfășoară activități extracurriculare cu accent pe sprijinul 

individual pentru elevi/ copii în concordanță cu misiunea școlii, cu obiectivele din 

curriculumul național și documentele de planificare strategică și operațională 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 

1 

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

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

beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI) 

Dovezi   Instrumente de monitorizare și evaluare aplicate în evaluările inițiale ( 

septembrie, în toate clasele, conform Reperelor metodologice) 

 Graficul evaluărilor sumative sem. I, aprobate CA. Nr.5 din 26.11.20 și finale 

Aprobat CA nr. 9 din 12.0.52021 

Constatări Cadrele didactice colectează informații referitoare la toate aspectele dezvoltării 

copilului, cu referire la îmbunătățirea procesului educațional și realizarea standardelor.  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 

0,75 

 

Punctaj acordat: 

1,5 

Total standard 10,25 

 

 

 

 

 

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  • Registrul de evidență a manualelor eliberate în clasă;  

• Schema de închiriere a manualelor școlare; bibliotecara 

• Asigurarea elevilor în proporție de 100% cu manuale școlare;  93  elevi 

• Biblioteca dotată cu mobilierul corespunzător, combinată cu sală de lectură. 

4 bănci  a câte 2 locuri 

• Fondul de carte corespunde numărului de elevi din instituţie: 7368 cărți 

• Registru de evidență zilnică a activității bibliotecii școlare.  

• O sală festivă combinată cu sala sportivă 

Constatări Gimnaziul 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: 0,75 Punctaj acordat:   

0,75 

 

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   Situația școlară sem. I, aprobată la CA. Nr.6 din 17.01.2021  

 Situația școlară sem II și anuală, aprobată la CA. Nr.10 din 29.05.2021; 

 Planul anual de activitate al Instituției;  

 Ordine „Cu privire la numirea administratorului pentru SIME”;ord.nr.6 din 2020   



 Rezultatelor și analiza impactului asupra elevilor: rezultatele evaluărilor, 

participări la diverse concursuri, parteneriate etc.;  

Constatări Instituția deține și își actualizează permanent baza de date privind performanțele 

tuturor elevilor.  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 0,75  Punctaj acordat:   

1,5 

 

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

elevului/ copilului 

Dovezi  Diplomă de gr. II, Tineri condeieri – provocări ale scrisului,  cl.7 

Diplome de participare în cadrul expoziției dedicate ”Toamnei de aur”, 72 elevi 

Diplomă de participare la concursul de desene și eseuri ”La sante bucco-dentaire 

pendant la pandemie”,  cl.8-a 

Diplome de participare la concursul ”Mărțișor –tu, simbol al primăverii”, 51 elevi 

Diplome de participare în cadrul  

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 transparentă de promovare a succesului 

școlar 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

0,75 

 

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

capacitățile de dezvoltare individuală, și consultarea lor în privința conceperii și aplicării CDȘ [partea 

finală de după ultima virgulă nu se referă la IET] 

Dovezi  • Aplicarea Metode interactive folosite în cadrul lecțiilor: Cubul, Lotus, 

Piramida, Diamantul, Ciorchinele, Diagrama Venn, Turul galeriei, Explozia 

stelară etc. 

• Proiecte zilnice, proiectare didactică a proiectelor STEM și STEAM din cadrul 

orelelor inter / transdisciplinare  

27.11.20 ”Fracții în muzică”, matematica, cl. 5, 12 elevi 

16.04.21 ”Reparații în locuința mea”, matematica, cl. 5, 12 elevi 

• Voluntariat   

13.05.21 ”Solidaritate și voluntariat”, ed. Civică, cl 8, 17 elevi, ca temă pentru 

acasă au avut de prezentat activitățile de voluntariat în comunitate  

24.03.21 ”Dezvoltarea personală prin activități de voluntariat”, cl 8-a 17 elevi 

Constatări Instituția încadrează elevii în învățarea interactivă prin cooperare, în învățarea 

individuală eficientă, cadrele didactice aplică în procesul de predare-învățare- evaluare 

metode interactive de grup, ce dau posibilitate elevilor să rezolve problemele cu care se 

confruntă, să ia decizii în grup și să aplaneze conflicte 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare  conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:  1,5 

Total standard 5,25 

 

 

Dimensiune 

IV 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția are: Cadre didactice 

competente 

 Tehnicile de lucru în grup, 

învățarea prin cooperare 



 Instituția deține informații complete 

privind performanțele elevilor;  

 Rezultatele la gimnaziu ne 

demonstrează că elevii ating 

standardele de evaluare;  

 Cadrele didactice îmbină reuşit 

metodele educaționale cu scopul 

motivării elevilor în timpul studierii 

materiei, orientează elevii spre succes,  

asigură o relaţie de parteneriat în cadrul 

activităţii educaţionale 

aspect pedagogiei 

interactive nu sunt suficient 

de bine administrate 

 Nu toate cadre didactice 

aplică TIC în procesul 

predare- învățare- evaluare. 

 Asistenta medicală 

normată pe 0,5 

 Lipsa psihologului. 

 

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   Managementul clasei 

06.11.20 ”Diferența dintre femei și barbate, cl. 5-a, 12 elevi 

04.11.20 ”Echitatea de gen”, cl. 8-a, 17 elevi 

21.01.21 ”Modele de gen în artă”, cl. 4-a, 12 elevi 

09.11 Dezbatere ”Violența în bază de gen”, cl.7, 13 elevi 

19.02.21 ”Dreptul omului și educația de gen”, cl. 7,13 elevi 

25.01.21. ”Deosebirile dintre femeie și bărbat”, cl. I, 11 elevi 

25.01.21 ”Empatia de gen”, cl.3-a, 14 elevi 

19.02.21 ”Discriminarea de gen în viața publică și private”, Cl. VIII-a, 17 elevi 

Constatări Administrația  gimnaziului asigură echitatea de gen în activitațile curriculare și 

extracurriculare 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 

1,5 

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

didactice în privința echității de gen 

Dovezi   Blocuri sanitare separate pentru ambele genuri 2 pentru fete și 2 pentru băieți; 

 Regulamentul de ordine internă aprobat CA. nr. 3 din 09.09.2020 

 Proiectul managerial 2020-2021; aprobat CA. nr. 3 din 09.09.2020 

 Activități reflectate în portofoliul clasei, în planul CM a diriginților, 2020-

2021 

06.11.20 ”Diferența dintre femei și barbate, cl. 5-a, 12 elevi 

04.11.20 ”Echitatea de gen”, cl. 8-a, 17 elevi 

21.01.21 ”Modele de gen în artă”, cl. 4-a, 12 elevi 

09.11 Dezbatere ”Violența în bază de gen”, cl.7, 13 elevi 

19.02.21 ”Dreptul omului și educația de gen”, cl. 7,13 elevi 

25.01.21. ”Deosebirile dintre femeie și bărbat”, cl. I, 11 elevi 

25.01.21 ”Empatia de gen”, cl.3-a, 14 elevi 

19.02.21 ”Discriminarea de gen în viața publică și private”, Cl. VIII-a, 17 elevi 



Constatări Gimnaziul planifică și și utilizează periodic resurse pentru organizarea activităților 

și a formării cadrelor didactice în privința echității de gen, dispune de cadre 

informate în domeniu.  

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   Activități curriculare și extracurriculare – în vederea formării comportamentului 

nediscriminatoriu în raport cu genul, (toate activitățile educative  

extracurriculare includ 40 fetele și 53 băieții) 

Constatări Gimnaziul desfășoară sistematic activități în vederea formării comportamentului 

nediscriminatoriu în raport cu genul, iar elevii valorifică conceptele-cheie ale educației 

de gen prin participarea activă în multiple activități curriculare și extracurriculare, care 

preconizează eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Total standard 4,5 

 

Dimensiune V 

 

Puncte forte Puncte slabe 

Cadrele didactice demonstrează 

comportament nedescriminatoriu în 

raport cu genul, respectă drepturile 

copiilor. 

Cadrele didactice încurajează, sprijină 

și stimulează participarea echitabilă 

atât a fetelor, cât și a băieților.  

Formările cadrelor didactice în  

privința echității de gen 

Instituția nu dispune de vestiare 

separate la sala de sport 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

Puncte forte Puncte slabe 

 Existența Planului managerial de activitate 

aprobat la CA 3 din 09.09.2020  

 Existența Regulamentului de organizare și 

funcționare al gimnaziului Hancăuți aprobat la CA 

nr. 1 din 28.08.2019. 

 Existența Regulamentului de ordine internă 

a Gimnaziului Hancăuți aprobat de CA nr. 2 din 

26.08. 2020. 

 Statutul Instituției Publice Gimnaziului 

Hancăuți Aprobat de CP nr. 3 din 22.10.2013 

  

 Autorizația sanitar-veterinară de 

funcționare, emisă de Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor, seria ASVF nr. AS1 VF 

0007889VF, din27.11.2015 cu valabilitate ”fără  

 

 Instituția nu dispune de psiholog 

școlar și de Cabinetul 

psihologului; 

 Unii părinți au abilități și 

competențe parentale slab 

dezvoltate. 

 Criza de timp a unora dintre 

părinți reduce nivelul de 

dezvoltare a copiilor. 

 Tehnicile de lucru în grup, 

învățarea prin cooperare aspect 

pedagogiei interactive nu sunt 

suficient de bine administrate 

 Nu toate cadre didactice aplică 

TIC în procesul predare- învățare- 

evaluare. 



 


