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REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
DROCHIA

PE CTIYEJITIKA MOJIAOBA

PAfrOHHbIII COBET
APOKrlf,

20t9

Tel. (2s2) 2-27-48rFax (2sz) 2-27-48 Tet (252)2-zi-+gt 6arcc (zii) 2_27_48

ORDIN

Nr.& din

Ref.: Cu privire la aprobarea
Raportului de inspectare complexd
tn IP Gimnaziul Gribova.

in temeiul Art. 47 dinCodul Educafiei, continuare a Ordinului nr. 95 din 18 martie2;lg
al OITS Drochia, findnd cont de procedura de raportare despre activitatea institufiei de
invd{dm6nt general,

ORDON:

l. A aproba Raportul de inspectare complexd a IP Gimnaziul Gribova (Anexa l);
2, Directorul instituliei publice Gimnaziul Gribova:

- Va asigura publicarea Raportului de evaluare, pe pagina Web a instituliei, conform
prevederilor p.2, Art. 47, Codul Educa{iei;

- Va elabora, inbazarecomanddrilor, Planul de remediere qi imbundtifire a calitd{ii in timp
de 10 zile lucrdtoare, de la recep{ionarea Raportului;

- Va ptezentaDifs Drochia Planul de remediere gi imbun dtilfire a calitdlii;
- Va asigura rcalizareaPlanului de remediere gi imbundtdfire a calitalii p6nd la 15 aprilie

2020.

3. DITS Drochia:

- Va acorda asisten{d informafionald gi consultativd instituliei de invd{6m6nt in elaborarea
gi rcalizarca Planului de remediere gi imbundtdfire a calitiltrii;

- Va coordona gi monitoriza implementarea Planului de remediere gi imbun6t6fire a
calitlfii de cdtre institu{ia de inv6{dm6nt general;

4. Dl chistruga Gheorghe, specialist principal la oits Drochia, va asigura publicarea

5. Se desemneaz[ prezentului ordin, dna Steliman Ala, gef
adjunct Direcfi

ex.Chistruga Gheorghe,
specialist principal (2

Ion RECEAN
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Anexa 1. 

Raport- sinteză de evaluare externă  
(Inspecţie complexă)  

a activităţii IP Gimnaziul Gribova, raionul Drochia  

(Inspecţie realizată în temeiul Ordinului nr. 95 din 18 martie 2019  

al DÎTS Drochia, perioada 19 - 29 martie 2019) 

 

Inspectarea în IP Gimnaziul Gribova a fost efectuată de către echipa de inspectare nominalizată în Ordinul nr. 

95 din 18 martie 2019 în baza unui sistem de indicatori, conform Agendei de evaluare a activităţii instituţiei. 

Scopul:asigurarea respectării legislației și a altor documente normative în domeniul Educației, monitorizarea 

implementării politicilor educaționale de stat în cadrul instituției. 

Capitolul I: 

Acte normative, documente reglatorii în procesul evaluării instituției de învățămînt: 

 Codul Educației, art.45 (2, 3) și art.141 (1) 

 Hotărârea Guvernului RM, nr 404 din 16.06. 2015 cu privie la aprobarea Regulamentului –cadru de organizare și 

funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățămîntului și a structurii-tip al acestuia; 

 Ordinul nr.970 din 11.10.2013 al ME cu privire la aprobarea Standardelor de calitate ale instituțiilor de nvățămînt 

general din perspectiva școlii prietenoase copilului; 

 Regulamentul –tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt primar și secundar, ciclul I și II, aprobat 

prin Ordinul 235 din 25 martie 2016 al ME; 

 Hotărîrea Guvernului nr 543 din 07.05.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inspecția școlară; 

Obiectivele verificării: 

 Verificarea nivelului de implementare a politicii de stat în domeniul  învăţămîntului, respectarea Legislaţiei 

RM, a actelor normative de stat referitoare la organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional; 

 Evaluarea calităţii managementului educaţional; 

 Evaluarea nivelului de implementare a curriculum-ului şcolar; 

 Feed-bakcul vizînd implementarea curriculum-ului şcolar; 

 Implementarea tehnologiilor informaţionale în educaţie; 

 Utilizarea resurselor umane şi materiale în asigurarea condiţiilor optime pentru funcţionarea instituţiei; 

 Diversificarea profilurilor de activitate extraşcolară, corelarea cu proiectele individuale ale elevilor, cu 

necesităţile sociale actuale şi de perspectivă; 

 Administrarea probelor, testelor de evaluare a rezultatelor şcolare; 

 Dezvoltarea parteneriatului cu societatea civilă în soluţionarea problemelor sistemului educaţional de toate 

nivele; 

 Perfecţionarea managementului schimbării în contextul şcolii prietenoase copilului şi educaţiei inclusive; 

 Observarea directă asupra domeniilor de activitate ,înregistrarea datelor statistice, asistenţa la activităţile 

didactice,verificarea documentaţiei; 

 Selectarea domeniilor pozitive şi generalizarea acestora. 

Metode și forme de evaluare: 

 observarea sistemică în baza unui plan stabilit a activităţii desfăşurate de managerii şcolari, cadrele didactice, 

elevi; 

 discuţii, cu managerii instituţiei, personalul didactic şi non didactic, elevi, părinţi; 

 asistenţe la ore şi activităţi educaţionale; 

 analiza reuşitei academice şi a performanţelor elevilor; 

 studierea documentaţiei şcolare. 

Principii: 

 transparenţă şi informare; 

 utilizarea adecvată a tehnicilor de evaluare în situaţii didactice concrete; 

 centrare pe rezultate positive; 

Personalul abilitat: 
 specialiştii DÎTS Drochia; 

 profesori din instituțiile raionului 

Constatările se referă la: 

 Condiţiile de desfăşurare a procesului educaţional; 

 Documentaţia şcolii.Organizarea procesului educaţional; 

 Informaţii despre elevi; 

 Asigurarea cu cadre didactice şi formarea continuă a cadrelor didactice; 

 Activitatea educativă; 
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 Nivelul de implementare a Curriculum-ului modernizat; 

Surse de informare șI documentare utilizate în activitatea de inspectare: 

 Programul de dezvoltare instituțională; 

 Planul managerial de activitate; 

 Planuri lunare; 

 Raportul de autoevaluare; 

 Rezultatele școlare ale elevilor, rata de promovabilitate în ultimii trei ani; 

 Procesele verbale ale CP, CA și Comisiei metodice; 

 Actele administrative elaborate de managerii școlari etc; 

Finalitățile inspecției școlare sunt: 

 Îmbunătățirea calității procesului de predare | învățare; 

  Încurajarea dezvoltării individuale a elevilor și formarea de atitudini pozitive față de educația furnizată de 

școală; 

 Eficientizarea parteneriatului școlar; 

 Promovarea autoevaluării în rîndul unităților de învățământ, în vederea îmbunătățirii în continuare a procesului 

instructiv-educativ și atingerii standardelor de calitate; 

 Aplicarea corectă a legislației în vigoare. 

Date generale despre instituție: 

Raion/municipiu 
Drochia 

Localitate Satul Gribova 

Denumirea instituţiei Instituția Publică Gimnaziul Gribova 

Tipul instituţiei 
Instituție de învățământ secundar, ciclul I-gimnaziu 

Fondator/Autoritatea administrativă 
Consiliul Raional Drochia 

Limba de instruire 
Română 

Tipul Planului-cadru 
2.1 2.5       

Telefon 
(252)32331 

Adresa 
Satul Gribova, r-nul Drochia 

E-mail 
smgribova@gmail.com  

Adresa web www.gimnaziulgribova.educ.md  

Nr. de schimburi 
1 

Tipul de proprietate 
public 

Forma de învățământ de zi 

Condiții 

Suprafața totală (m
2
) 2720   

Nr de blocuri/etage 2 1 

Nr. sălilor de clasă/din ele utilizate 26 20 

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 420  

Bufet (da/nu)/cantină(nr. de locuri) nu 120 

Punct medical(m
2
) 20   

Teren pentru sport (m
2
)joacă (da/nu) 3000 da 

Sală de sport (nr/m
2
) 1 150 

Sală de festivități (da/nu) da  

Bibliotecă(m
2
) 25  

Manuale(nr) 2495  

mailto:smgribova@gmail.com
http://www.gimnaziulgribova.educ.md/
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Literatură artistică (nr) 11123  

Sală de lectură (nr. de locuri/nr. de calculatoare) 8 1 

Laborator de chimie(nr/m
2
) 1 48 

Laborator de fizică(nr/m
2
) 1 48 

Laborator de biologie(nr/m
2
) 1 48 

Cabinet de informatică(nr/nr. de stații) 1 12 

Sală de calculatoare(nr/m
2
) 1 48 

Calculatoare(nr. pentru elevi/elevi la 1 calculator) 14 16 elevi 

cate 2 

34 cate 1   

Calculatoare(nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri) 10 3 

Nr. de table interactive/proiectoare 1 6 

Conectare la internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate) da 27 

Asigurare cu transport(da/nu)  nu 

Sistem de aprovizionare cu apă(da/nu) da  

Sistem de canalizare(da/nu) da  

Sistem de încălzire(da/nu) da  

Bloc sanitar în interior(da/nu) da  

Asigurarea condițiilor pentru copii cu probleme locomotorii(da/nu)  nu 

Centru de resurse pentru educația incluzivă((da/nu)/m
2
) da 18 

1.3  Elevi  

Data de 

referință 
Total elevi 

Total elevi 

treapta 

primară 

din ei cu 

CES 

Total elevi 

treapta 

gimnazială 

din ei cu CES 

10.09.2015 
188 86 9 102 5 

31.05.2016 
186 86 9 100 5 

10.09.2016 
184 87 3 97 8 

31.05.2017 
178 84 4 94 7 

10.09.2017 
165 74 4 91 5 

31.05.2018 
164 75 4 89 5 

05.09.2018 160 64 4 96 1 

21.12.2018 159 62 5 97 3 

14.03.2019 163 65 5 98 3 

1.4 Personal didactic 

Personal didactic personal didactic la 31.05 
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nr.  % 

Cadre didactice/manageriale (angajați de bază) 14 87,50% 

    Cadre didactice/manageriale cu studii superioare doctorale 0 0,0% 

    Cadre didactice/manageriale cu studii superioare de masterat 3 21,4% 

    Cadre didactice/manageriale cu studii superioare 6 42,9% 

    Cadre didactice/manageriale cu studii superioare de licenţă 2 14,3% 

    Cadre didactice cu studii medii de specialitate 3 21,4% 

    Cadre didactice fără studii pedagogice 0 0,0% 

    Cadrele didactice/manageriale cu gradul superior  0 0,0% 

    Cadre didactice/manageriale cu gradul întâi  0 0,0% 

    Cadre didactice/manageriale cu gradul doi  12 85,7% 

    Cadre didactice fără grad didactic  2 14,3% 

    Cadre didactice cu norma deplină 2 14,3% 

    Cadre didactice cu număr de ore sub norma didactică 3 21,4% 

    Cadre didactice cu suprasarcină didactică 9 64,3% 

Cadre didactice, școala primară 4 28,6% 

Cadre didactice, ciclul I și II (gimnaziu - liceu) 9 64,3% 

Cadre didactice de sprijin 1 7,1% 

Psiholog școlar 0 0,0% 

Cadre didactice angajate prin cumul 2 14,3% 

Elevi per cadru didactic 2015-2016 12   

Elevi per cadru didactic 2016-2017 11   

Elevi per cadru didactic 2017-2018 10   

1.5  Proiecte implementate 

Perioada 

implementării 

Denumirea Parteneri Descriere succintă 

2011 Proiect educațional 
„Non discriminare ON 

LINE” 

AO ,, Porojan,, 12 elevi din Gimnaziul Gribova au beneficiat de 

activități practice de combatere a discriminării ,au 

căpătat deprinderi de comunicare asertivă or.Chișinău. 

Dotări: aparat foto digital performant. 

2012 Proiect educațional 
„Participarea copiilor 

pentru incluziune social. 

În pas cu timpul” 

1.Centrul de 

Informare și 

Documentare privind 

drepturile copiilor din 

R. Moldova 

  

2.Primăria satului 

Gribova  

Dotarea bazei materiale cu tehnică modernă(boxe, 

amplificator) pentru activități extracurriculare. 

 

10 500 lei 

 

2013 Proiect de 

infrastructură 

„Reparația cantinei 

școlare și construcția 

unui bloc sanitar în 

gimnaziu” 

Comandamentul 

European al SUA 

 

-S-a reparat capital cantina și bucătăria școlii 

-S-a dotat cu utilaj cantina și bucătăria școlii 

-S-a construit un bloc sanitar în gimnaziu 

160 000 $ 

2013 Școala de democrație. Centru de Resurse și Program de incluziune socială a copiilor din familii 
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Cel mai bun elev al 

Școlii de Democrație 

Consultanță „Ograda 

noastră” 

social- vulnerabile  

2013 - 2019 Bursa de merit „Cel mai 

bun elev al școlii” 

Institutul pentru 

Inițiative Rurale  

În fiecare an este desemnat elevul școlii(cel mai bun) și 

premiat cu sume de bani pentru motivare (1000 lei anual 

) 

2013 - 2018 Educație Plus , II , III Institutul pentru 

Inițiative Rurale 

LED Moldova 

(Fundația Servicii de 

Dezvoltare din 

Liechtenstein 

În IP Gribova s a testat un program alternativ de 

incluziune socială bazat pe waucere educaționale, 

alimentare, rechizite scolare. 

Anual 40 de elevi primeau rechizite școlare gratuit, 20 

de elevi erau susținuți prin sesiuni de facilitare a temelor 

pentru acasă , 35 de elevi erau alimentați gratuit / cu 

reduceri de 50 %  

Dotari din proiect :  TV „Plasma”- 1; 

Materiale consumabile, table  magnetice - 5 

2017 Grant. Asigurarea 

securității elevilor din IP 

Gimnaziul Gribova prin 

construcția unui gard 

Institutul pentru 

Inițiative Rurale 

IP Gimnaziul 

Gribova  

APL Gribova  

A fost construit un gard pe partea de la traseu pentru 

securitatea spațiului gimnaziului 

 

18 175 lei 

2016 Grant.Construcția unui 

foișor pe teritoriul 

gimnaziului pentru 

activități la aier liber 

Institutul pentru 

Inițiative Rurale IP 

Gimnaziul Gribova 

A fost construit un foișor în curtea gimnaziului cu 

participarea elevilor și părinților 

10 000 lei  

2015 – 2016  Proiect educațional  
„Să facem școala un 

mediu prietenos copiilor 

, inclusiv pentru copiii de 

romi” 

Terre-des hommes 

Moldova 

Fondarea și dotarea unei Ludoteci în IP Gimnaziul 

Gribova 

2016 Grant.  Școala de vară 

„Romanița” 

Terre-des hommes 

Moldova  

A O „Romana” 

A funcționat o tabără de vară în IP Gimnaziul Gribova 

cu un program de activitate 

30 000 lei 

02.2017 – 

02.2020 
Proiect educațional 

„Parteneriate durabile 

pentru protecția 

drepturilor minorităților 

entice” 

Terre-des hommes  

Moldova 

-Formări pentru elevi 

-Formări pentru cadre didactice 

-Plan de activități în gimnaziu de prevenire a 

discriminării 

-Teatru social 

03.2019 Academia Pro Civic Inițiativă comunitară  Dotarea claselor cu dulapuri pt haine  12000 lei  

2018 Grant.  „Amenajarea 

teritoriului gimnaziului” 

Școala de democrație 

IRI- 10 000 lei 

DÎTS Drochia -   15 

000 lei      

Elevii-500 lei (forță 

de muncă) 

Au fost instalate : 

-11 bănci pe teritoriul gimnaziului; 

-5 coșuri pentru gunoi 

25 500 lei 

 

2016 -2017  Proiect educațional 
„Drepturile copilului 

oglindite în filmulețe” 

Centru Media pentru 

tineri susținut de 

Global Fund.for 

Children 

Lecții interactive și filmulețe despre drepturile copiilor 

2016 - 2018 „Micul antreprenor” Institutul pentru 

Inițiative Rurale 

ONG Locale 

Copiii au primit suport financiar   200 / 300 lei pentru 

inițierea unei mici afaceri. La final se organizează un 

târg de vânzare a lucrărilor. Banii sunt rambursați 

finanțatorului fără dobândă. 

1.6 Reparații capitale 

Anul  Denumirea  lucrărilor Sursa financiară Suma 

2013 Reconstrucția acoperișului  IP Gimnaziul Gribova Consiliul raional 671000lei 

2014 Lucrări de reparație a sistemei electrice la IP Gimnaziul 

Gribova (școala veche) 

Resurse proprii 89237,22 lei 
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2014 Lucrări de instalare a echipamentelor  de încălzire 

centralizată la  IP Gimnaziul Gribova 

Componenta raională 66976,69 lei 

2015 Lucrări de instalații electrice la  IP Gimnaziul Gribova  (Resurse proprii) 75115,84 lei 

2015 Schimbarea tâmplăriei la IP Gimnaziul Gribova Componenta raională 128137,25 lei 

2017 Reparații capitale  a sistemei electrice, blocul central (etaj.I) Resurse proprii 64530,19 lei 

1.7  Rezultate examen  

Anul Elevi admiși Nota medie examen Media notelor 

anuale 

% susțineri 

2015-2016 20 6,5 7,10 100 

2016-2017 20 6,10 6,56 83,3 

2017-2018  6,30 6,74 91 

1.8 Rezultatele participării la olimpiade, concursurile școlare 

Anul școlar  Olimpiade / concursuri  Locul ocupat  

2016-2017  Olimpiada raională la Matematică  II 

  Olimpiada raională la Informatică  III, Mențiune  

Olimpiada raională la educație fizică  III 

Olimpiada raională la limba și literatura română  Mențiune  

Colinde și obiceiuri de iarnă  III 

Festivalul cântecului francez  I 

La izvoarele înțelepciunii  III 

Competiții Baschet  I, II 

Competiții Șah  I, III 

Competiții Cros  III 

Competiții Atletism  I  

2017-2018   Olimpiada raională la Informatică  I 

  Olimpiada raională la matematica  I  

Olimpiada raională la geografie  II 

Olimpiada raională la biologie  III  

Olimpiada raională la istorie Mențiune  

Concurs raional ,, Sus cortina ,, III 

Spartachiada  raională  Mențiune  

Competiții Baschet  I, II 

Competiții Șah  I, III 

Competiții Cros  III 

Competiții Atletism  I  

2018-2019   Olimpiada raională la Informatică  III, Mențiune  

 Concurs ,, Gerar,, I  

Concurs de desen ,, Bunicii grijulii,, I 

Competiții Șah II 

Competiții Dame  III 

Festivalul cântecului francez  II 

Capitolul II: Prezenţa actelor legislativ-normative. Informarea comunităţii educaţionale. 

2.1 Managementul educaţional. În scopul evaluării calităţii managementului educațional și a exercitării funcțiilor 

manageriale de planificare, coordonare şi evaluare a activității instituției au fost examinate:  

 Proiectul de dezvoltare instituţională;  

 Planurile anuale manageriale;  

 Rapoartele de activitate anuale (selectiv);  

 Cartea de ordine și dispoziții cu privire la activitatea de bază;  

 Cartea proceselor verbale ale Consiliului profesoral;  

 Cartea proceselor verbale ale Consiliului de administrație etc: 

În rezultatul evaluării s-a constatat: Funcția managerială de planificare în instituție este realizată prin elaborarea și 

implementarea documentelor de politică instituțională, programelor de activitate, orarului evaluărilor instituționale, 

realizarea obiectivelor instituționale şi constituirea comisiilor instituționale etc.  Instituția  dispune de Plan strategic de 
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dezvoltare pentru anii 2015-2020, reactualizat la şedinţa Consiliului profesoral din 24.08.2019 . Planul strategic conţine 

componentele necesare, după cum urmează: misiunea, viziunea, analiza mediului extern şi intern, obiectivele pe termen 

lung, planul cuprinzător al principalelor acţiuni prin care vor fi îndeplinite, obiectivele pe termen lung etc. Strategia 

porneşte de la provocările specificului instituţiei. Are ca fundament cunoaşterea nevoilor şi posibilităţilor instituţiei. 

Profilul instituţiei descrie calitativ şi cantitativ resursele disponibile (umane, materiale, didactice, informaţionale). 

Evaluarea holistică a mediului extern şi a mediului intern este realizată prin metodele PEST(E) şi SWOT. Analiza 

mediului intern reflectă următoarele domenii:  

 școlarizarea elevilor 

 dezvoltarea resurselor umane  

 dezvoltarea curriculară  

 asigurarea metodică  

 dezvoltarea relaţiilor comunitare şi de parteneriat  

 activitatea extraşcolară şi extracurriculară  

 dezvoltarea financiară şi a bazei materiale.  

Planul de activitate pentru anul curent de studii prevede şedinţe lunare ale consiliului de administraţie şi şedinţe ale 

consiliului profesoral. Tematica şedinţelor este variată şi reflectă diverse aspecte de ordin administrativ şi educaţional. 

Cărţile de procese verbale confirmă respectarea ritmicităţii organizării şedinţelor. Deciziile consiliilor au influenţe 

directe la nivelul grupului prin afectarea stării, comportamentului, acţiunilor şi a rezultatelor acestuia, determină efecte 

directe şi indirecte pe plan uman, educaţional etc. , sunt realizabile, măsurabile, delimitate în timp. Planul de activitate 

pentru anul de studii 2018- 2019 respectă elementele structurale, are un caracter realist, clar cu prezenţa indicatorilor de 

realizare şi precizarea orizontului temporal pentru fiecare acţiune. Managementul educaţional în instituţie este orientat 

spre obţinerea succesului în educaţie. 

Documente analizate 
Prezența documentelor și valabilitatea 

Da/nu Valabil/nevalabil.Dovezi/argumente 

Regulamentul de organizare și funcționare a 

instituției 

da Aprobat la 24.08.2019 la CP.Realizat în baza Regulamentului-tip. Este 

structurat pe domenii. Conține dispoziții generale, regimul de lucru al 

gimnaziului, orarul sunetelor etc. Cadrele didactice sunt informate cu 

prevederile Regulamentului intern contrasemnătură. 

Statutul instituției da Aprobat . Înregistrat Ministerul Justiției  13.12.2012; 

Nr.5628 

Programul de dezvoltare instituțională da  2915-2020. Reactualizat  la CP din 24.08.2019.  Include: prezentarea 

generală, tendințele și obiectivele generale de activitate, analiza PESTE, 

SWOT a instituției. Sunt bine structurate domeniile management școlar , 

parteneriate și programe, resurse financiare și dezvoltarea bazei 

materiale, direcțiile de acțiune. Sunt proiectate acțiuni concrete cu 

referire la dezvoltarea instituțională pentru următorii ani, sursele 

financiare etc. 

Planul managerial anual Da Aprobat CP ,21.09.2019, coordonat cu DÎTS . Realizat în bază de 

programe, conține obiective, acțiuni, indicatori.Misiunea , viziunea 

instituției clar formulate. Se identifică legătura dintre acțiunile proiectate 

și evaluarea lor etc.  

Actele controalelor tematice,frontale,rapoarte 

de evaluare 

da  Se  dețin actele controalelor frontal , planul de remediere.Sunt 

sistematizate și arhivate atît   actele de la verificările externe cît și cele de 

la verificările interne. În notele informative este indicată data , 

responsabilul etc. 

Registru de ordine cu privire la  activitatea de 

bază 

da Ordinele sunt înregistrate începînd cu anul 2018. Ordinele sunt scrise la 

timp și corect. Se dețin semnăturile persoanelor vizate.Sunt înregistrate 

practic  toate ordinele conform cerințelor.Este inițiat Registrul de 

evidență a ordinelor în 2016. 

Registrul de ordine cu privire la elevi da Ordinele sunt înregistrate începînd cu anul 2015.  Conține  ordine ce se 

referă la înmatriculare și exmatriculare, delegații ale elevilor, mențiuni 

etc. Este inițiat Registrul de evidență a ordinelor în 2016 

Procese verbale ale Consiliului profesoral și  

materialele puse în discuții 

da Se atestă registrele ,cusute, numerotate sigilate. Procesele verbale sunt 

scrise . Materialele de la ședințe sistematizate, personalizate.  

Procese verbale ale Consiliului de 

Administrație și  materialele puse în discuții 

da Cartea de procese verbale se deține. Procesele verbale detaliate. Sunt 

prezente toate materialele de la ședințe.În deciziile luate la  ședințe sunt  

indicați termenii și persoanele responsabile de îndeplinire. Se duce 
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evidența îndeplinirii deciziilor, revenirii etc.  

Registrul de evidență a orelor absentate și 

înlocuite de cadrele didactice 

da Valabil. Se duce evidența orelor absentate și înlocuite.Este semnătura 

persoanelor. 

Registrul alfabetic al elevilor da Valabil. Început în anul 1997. Se duce evidența necesară. Conform 

registrului 163 elevi. Treapta primară-65, treapta gimnazială-98; 

Registrul de evidență a actelor de studii da Valabil. Sunt făcute înscrierile necesare. Se dețin copiile certificatelor de 

studii gimnaziale  eliberate în anii 2015-2018; Se dețin Registrele pentru 

eliberarea dublicatelor actelor de studii . 

Dosarele elevilor da Dosarele elevilor conțin documentele necesare. Sunt revizuite, făcute 

înscrierile necesare. 

Rapoarte sinteză prezentate de către instituție 

la sfîrșit de an școlar DÎTS 

da Instituția deține Rapoarte anuale și semestriale.  Se dețin dovezi despre 

discuția și aprobarea acestor documente. 

Informarea comunității educaționale (cadre 

didactice și nedidactice, elevi, părinți) 

da Bugetul  este afișat pe panoul informațional al instituției.  În realizarea 

bugetului  se aplică principiul transparenței – prin informarea părinților 

care sunt cheltuielile reale, și prin  argumentarea necesităților.  În cadrul 

ședințelor CA a fost discutat  bugetul alocat și capitolele de cheltuieli. 

Sunt afișate la loc vizibil  ordinele și circularele MECC privind 

interzicerea colectările ilicite de bani, secvențe din Planul de activitate a 

instituției  

Cartea de ordine pe personal da Valabil, început -2017; Sunt înscrise ordinele cu referire la angajare și 

demitere. Este completată în conformitate cu cerințele unui atare 

document. Conținutul ordinilor denotă respectarea structurii, 

legislației.Fiecare ordin este urmat de semnătura emițătorului cât și 

aducerea la cunoștință subiectului vizat.  

Dosarele personale ale angajaților da Angajații instituției dețin dosare personale, care sunt completate și 

ajustate conform legislației. Mai mult ca atât în conținutul dosarelor 

personale se regăsesc așa documente ca  

a) Calcularea vechimei în muncă la data de 01.01.2019(în lipsa 

carnetelor de muncă) 

b) Repartizarea timpului de muncă(35ore), conform Codului 

Educației 

c) Acoduri adiționale cu referire la aplicarea legii salarizării cât și 

alte modificări ale CIM 

Registrul de pontaj da Este completat conform cerințelor de rigoare. Evidența timpului lucrat se 

duce zilnic, în conformitate cu volumul de muncă stabilit. 

Registrul și mapa de evidență a cererilor cu 

privire la activitatea de personal 

da Confirmă evidența strictă ale cererilor depuse, cu conținut de angajare, 

eliberare, transfer. Mapa este structurată pe ani. Atât conținutul 

registrului cât și cel al mapei dovedesc corespondența principială a 

documentelor în cauză. 

Registrul de înregistrare a contractelor da Valabil. Început 01.12.2007. 

Registrul de înregistrare a permiselor da Valabil.Început  22.08. 2012. 

Registrul documentelor de ieșire și întrare da Valabil . Început 2016.  

Procesele verbale ale adunărilor cu părinții da Sunt scrise sistematic.   Discutate diverse probleme ce țin de 

pedagogizarea părinților. Se dețin  procesele verbale unde s-a discutat 

Metodologiia de susținere a examenelor,Codul de etică a CD, prezentate 

Rapoarte financiare. 

Registrul de evidență a personalului da Valabil .Început 2018. 

Constituirea și activitatea Consiliului de etică da Ordinul  cu privire la  constituirea Consiliului de etică este  înregistrat. 

Este constituit conform  procedurii. Este Regulamentul de funcționare a 

CE.Nu au fost înregistrate sesisăziri. 

 Raportul anual de activitate al instituției  da Se deține începând cu anul 2015. A fost discutat și aprobat la ședința 

Consiliului profesoral din luna august. 

Promovarea elevilor conform prevederilor 

Regulamentului de notare și evaluare a 

rezultatelor școlare, promovare și absolvire în 

învățământul secundar general, aprobat de 

MECC 

da Subiectul a fost discutat în cadrul ședinței Consiliului 

profesoral,consemnat prin proces-verbal. Este emis ordinul  cu privire la 

promovarea elevilor.  
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Aprobarea componentei opționale a Planului-

cadru, stabilite în baza cererilor 

elevilor/părinților/reprezentanților legali 

da Aprobarea componentei opționale a fost discutată în cadrul ședinței 

Consiliului profesoral, se atestă proces-verbal. Cererile elevilor cu 

referire la cursurile opționale solicitate datează din luna mai. Disciplinele 

opționale sunt parte componentă a orarului de bază. Disciplinele 

opționale sunt asigurate cu curricula aprobată prin ordinul Ministerul 

Educației 

Dezbaterea, la solicitarea Ministerului 

Educației, Inspectoratului Școlar Național, 

Organului local de specialitate în domeniul 

învățământului  

da  Sunt procese verbale ce atestă  discutarea la ședințele Consiliului 

profesoral a proiectelor de legi sau de acte normative ce reglementează 

activitatea educațională. 

Cataloagele școlare da Lecțiile se desfășoară în cabinet. Subiectele sunt înregistrate în catalog. 

Cataloagele de clasă se completează în corespundere cu Instrucțiunile 

privind completarea catalogului școlar, aprobate prin ordinul 

Ministerului Educației nr. 129 din 13 martie 2017. 

calificativul: foarte bine 

Propuneri:  
 De constituit un grup de lucru pentru evaluarea anuală a Programului de dezvoltare a instituţiei pentru stabilirea gradului de 

realizare (până la 01.05.2019) 

 Elaborarea, aplicarea și analiza unui set de chestionare pe diverse dimensiuni pentru elevi,cadre didactice, părinți pentru 

selectarea dominantelor positive cât și a problemelor ce necesită rezolvare, modalități de rezolvare. 

 Activizarea formărilor la capitolul Pedagogizarea părinților. 

 Informarea comunității educaționale cu referire la prevederile actelor legislativ-normative în domeniul educației la ședințele 

organelor de conducere din instituție, precum și la ședințele cu elevii și părinții; (la necesitate) 

 Elaborarea Planului de remediere și îmbunătățire a calității procesului instructiv-educativ pănă la 01.05.2019 

Concluzii: 

 Activitatea instituției derulează în conformitate cu Constituția RM, Codul Educației, Regulamentul –tip de 

organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt primar și secundar, ciclul I și II,Regulamentul intern, Planul 

cadru, Planul de dezvoltare, Planul anual alte acte normative și reglatorii prevăzute de legislația în vigoare. 

 Administrația  instituției posedă abilități manageriale bune, mobilizînd cadrele didactice la realizarea unui act 

didactic de calitate. În activitatea de dirijare au stabilit un stil coopertant reciproc, promovează principiile 

democratizării întregii veți școlare. Au distribuite funcțiile manageriale , fiecare își cunoaște aria de activitae și 

depune efort pentru realizarea politicii educațioanle a statului. 

 Se respectă legislația în vigoare cu referire la modalitatea de angajare a personalului. Se utilizează 3 registre de 

ordine. Ordinele se aduc  la cunoștință angajaților contra semnăturii.  Există o evidență strictă a înmatriculării , 

plecării și venirii elevilor. 

 Cu anagajații s-au încheiat contracte individuale de muncă, aceștea dispun de fișa postului. Regulat se perfectează 

rapoartele statistice anuale privind numărul și componența cadrelor didactice la început și final de an școlar. 

 O deosebită atenție  se acordă creării condițiilor adecvate de activitate în instituție. Se respectă normele sanitaro-

igienice, cerințele stabilite ocrotirii veții și sănătății copiilor și a personalului didactic și auxiliar. În perioada rece a 

anului se respectă regimul de temperatură în conformitate cu cerințele în vigoare. 

 Administrația instituției respectă metodologia de repartizare a orelor opționale. Orele opționale sunt integrate în 

orarul de bază, lecțiile 3-7: 

 În instituție există un sistem de evaluare a rezultatelor școlare unde sunt indicate tipurile de evaluări și 

monitorizarea lor pe discipline, sunt analizate evaluările cu nota medie, % calității, % reușitei. Evaluarea 

rezultatelor școlare se face conform documentelor normative elaborate de MECC, se respectă concepția evaluării 

rezultatelor școlare și Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea, absolvirea și transferul 

elevilor.  

 La proietarea orarului direcția instituției a respectat în fond prevederile actelor normative. Orarul a fost discutat  la 

CA și este echilibrat, adaptabil, disciplinele exacte alternează cu cle umanistice.Sunt create condiții de dezvoltare 

continuă a sistemului intern de asigurare a calității. 

Capitolul III: Domeniul:activitate de formare profesională continuă şi atestare. 
Compartimentul de 

activitate 

Descrierea nivelului de realizare a domeniului Calificativ 

1. Stagii de formare 

profesională continuă; 

masterat, recalificare 

 

a)  Ponderea personalului didactic care a participat la stagii de formare profesională continuă  în perioada  2015 -2019  

este de 100 %  

b) Ponderea personalului de conducere care a participat la stagii de formare profesională continuă  în perioada  2015 – 

2019  este de 100 %   

Au susținut stagii de formare:   

Bine 
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 Evaluarea criterială prin descriptori – 5  

 Educație pentru societate – 1  

 Dezvoltare personală – 1  

 Implementarea Metodologiei de ECD la educația muzicală / fizică / tehnologică / plastică – 3  

 Implementarea Metodologiei de ECD la dezvoltarea personală – 1  

 Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice și manageriale – 3  

 Masterat – 3  

 Doctorantură (an.III) – 1  

 Facultate (an.I) – 1 

Demararea procesului de 

formare continuă la nivel 

de instituţie 

Procesul de formare continuă și atestare în gimnaziu este dirijat de către directorul adjunct  (7 ani stagiu managerial). 

     Activitatea de formare în gimnaziu este reflectată  în cadrul comisiei metodice de specialitate ”Învățământ primar și gimnazial”, 

aprobată în cadrul ședinței CP din august 2018 și constituită prin Ordinul nr.186 din 03.09.18.                                                                                              
    Comisia metodică  dispune de portofoliu structurat conform Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară. 

    Interesele şi necesităţile de formare ale cadrelor didactice sunt valorificate  prin: seminare, ore demonstrative, 
comunicări, diseminarea practicilor de succes. Tematica activităţilor de formare este diversă şi actuală care contribuie la 

dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice. 

   Nevoile de formare profesională continuă a cadrelor didactice deduse din rezultatele evaluării (chestionare, asistențe la 

ore, evaluarea internă, recomandări stipulate în scrisorile metodice, planul individual de dezvoltare al cadrelor didactice) 

s-au materializat în obiective concrete pentru activitățile de formare continuă:  

 Intensificarea lucrului cu elevii din grupul de risc și formarea cadrelor didactice pe dimensiunea sferei 
motivaționale a elevilor 

 Formarea competențelor specifice disciplinelor școlare din perspectiva diversificării strategiilor de predare-
învățare-evaluare.  

 Proiectarea și abordarea diferențiată a învățării prin tratare individuală și diferențiată a elevilor 
  În cadrul ședinței Comisiei metodice din august a fost aprobată Strategia de formare continuă a corpului didactic. 

  Activitatea de formare a colectivului pedagogic este axată pe tema metodică de  cercetare a instituţiei  ”Strategii de 

formare și evaluare a competențelor specifice disciplinei școlare”(2017 – 2020).  A fost întocmit planul de acțiuni 
pentru fiecare an de studii. În anul de studii 2017-2018 obiectivele au fost: Iplicarea cadrelor didactice în procesul de 

cercetare; dezvoltarea competențelor profesionale de comunicare, informare, analiză, sinteză. Totalurile primului an de 

cercetare au fost făcute în cadrul CA, proces-verbal nr.2 din 28.09.18. În anul doi  (2018-2019) activitatea de cercetare și 
formare se axează  pe implementarea în practică a aspectelor studiate, valorificarea potențialului creativ prin diverse 

activități: ore publice, atelier de lucru în cadrul CM; diseminarea bunelor practice ș. a.    

   Cadrele de conducere încurajează și susțin personalul didactic să participle la diverse activități de formare conform unui     traseu 
individualizat de dezvoltare profesională. Cadrele didactice își organizează activitatea educațională, didactică și de specialitate, în 

baza  temei metodice de cercetare individuală, a  Planului  individual de dezvoltare profesională elaborat în conformitate cu 

prevederile planului managerial al instituției, a propriilor necesități de dezvoltare profesională și a         Standardelor de competență 
profesională ale cadrelor didactice din învățământul general. În acest context cadrele           didactice confirmă participarea și 

gradul de implicare la activități de dezvoltare profesională în instituție, la nivel raional și     ( și  național.  

 Corpul didactic beneficiază de diverse seminarii teoretico - practice:  

Bine 

 

 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019  

 1. Training de dezvoltare 
a capacităților profesorilor 

în cadrul proiectului 
”Educația PLUS” 

(Organizat de Centrul de 

Resurse și Consultanță 
”Ograda noastră” ONG cu 

sprijinul Fundației Servicii 

de Dezvoltare din 
Lichtenstein (LED) în 

Moldova 

1. Seminar psihologic 

Impactul stilului de 

comunicare pedagogică 
asupra relației profesor-elev 

1. Seminar 

teoretic 

Standardele de 
competență 

profesională – 

cadru de referință 
pentru 

autoevaluarea 

activității în scopul 
evaluării planului 

individual de 

formare continuă. 

Seminar teoretico-practic  

1.Managementul temelor pentru 

acasă 
2. Strategii de concentrare a atenției 

 

 

 2. Seminar teoretico-

practic 
Formarea la elevi a 

competențelor cu caracter 
de integrare socială 

2. Seminar teoretico-

practic 

Competența tehnică și 

tehnologică asigură 
calitatea procesului 

educațional 

2. Seminar 

teoretic 

Produse evaluabile  

Modalități de 
implementare a 

Standardelor de 

eficiențăa învățării 
și a Referențialului 

de evaluare a 

competențelor 
specifice formate 

elevilor 

Moderator:  

  

 în cadrul Proiectelor educaționale:  

 1.Curs 1.Curs tematic de 

perfecționare în 

promovarea educației de 

calitate în mediul 

1. Masă Rotundă 

Națională,,Educație Plus II: 

Incluziunea copiilor romi în 

3 școli din RM,,/Chișinău,                          

1.Curs tematic de 

perfecționare în 

promovarea 

educației de 

1. Proiect educațional ,, 

Parteneriate durabile în scopul 

prevenirii discriminării minorităților 

entice  ,,  în parteneriat cu TDH 
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interetnic în cadrul 

proiectului   ,, Educație 

PLUS ,, de către Centrul 

educațional  PRO 

DIDACTICA în perioada 

2014-2015  (72 de ore  

).tematic de perfecționare 

în promovarea educației de 

calitate în mediul 

interetnic în cadrul 

proiectului   ,, Educație 

PLUS ,, de către Centrul 

educațional  PRO 

DIDACTICA în perioada 

2014-2015  (72 de ore  ). 

15 cadre didactice 

10 cadre didactice. calitate în mediul 

interetnic în cadrul 

proiectului   ,, 

Educație PLUS ,, 

de către programul   

PAS cu PAS în 

perioada 2016-

2017 (128 

ore)/Vadul lui 

Vodă- 5 zile, 12 

cadre didactice 

Moldova 2018-2020/Vadul lui 

Vodă-5 zile, 5 cadre didactice 

 Pe parcursul anilor  2014 – 2019 corpul didactic a promovat  9 seminarii raionale, în cadrul cărora corpul 

didactic și managerial și-a împărtășit din experiența relevantă 

 

 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019   

 1. Directori adjuncți 

p/u instruire 

1. Biologia 1. Bibliotecari 1. Istoria 1. Limba și literatura română  

 2. Educația plastică   2. Educația 
fizică 

2. Învățământ primar  

 3. Învățământ 

primar (T.sp) 
     

 Echipa managerială asigură eficacitatea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice,  coordonează procesul 
de evaluare a impactului dezvoltării profesionale continue, organizează și desfășoară procesul de 
diseminare a bunelor practici prin diverse modalități: 

 studierea și  promovarea experienței relevante a cadrelor didactice  

 organizarea și desfășurarea concursului „Pedagogul Anului” 

 Prestigiul și imaginea gimnaziului este promovată prin: articole la ziar, emisiuni TV, conferințe, seminarii, 
pagina Web a instituției , pagina Facebook a instituției:  

 

 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018  

 1.Articol la ziar 

regional Soroca 
,,Realitate,,:   

,,Revenim la cele 
publicate. 

Implementarea 

proiectului 
Educație Plus 

II,,(implicarea 

instituției în 
Proiectul Educație 

Plus II) 

1.Articol la ziar ,,Glia 
drochiană,, : ,,Cunoașteți 

drepturile împreună cu 

noi,, 

1.Concurs,,Cea  mai 
pregătită instituție de 

învățământ din raionul 

Drochia către începutul 
noului an de studiu 

2016-2017,,/ locul II 

1. Concurs  Cea mai pregătită instituție 
de învățământ din raionul Drochia către 

începutul noului an de studiu 2017-

2018,,/ locul III 

 

 2.Articol la 

,,Culegere  de 

articole,,Participare 

la Conferință /17 

martie 2015- „ 

Evoluția 

mentalității 

tineretului în 

contextul integrării 

Moldovei în 

UE”Pag. 173 

„Bogdan al III și 

problema Pocuției 

în istoria relațiilor 

moldo-polone.” 

2. Conferința  tinerilor, 

24.05.2016 

DÎTS DrochiaTema: ”25 

de ani de independență a 

Republicii Moldova” 

2.Articol la revista  

Univers pedagogic 
,,Diplome ale 

Guvernului, conferite 

mai multor cadre 
didactice din RM,, 

2. Articol la ziar Glia drochiană ,, 
Organizarea Festivalului ,,Cântecul 
Pascal,,(despre organizarea Festivalului 

Cântecul Pascal în IP Gimnaziul 

Gribova) 

 

  3.Emisiune în direct  

Publica TV Prezentare 

de proiect  ,,Tânărul 

antreprenor” 

 3.Mențiune cu diplomă de onoare 

pentru  contribuția meritorie la 

Proiectele sociale demarate de către 

Inspectoratul General al Poliției. 
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  4.Seminar raional cu 
profesorii de Istoria 

românilor și universală    

28 octombrie 2015 IP LT 
„Ștefan cel Mare”Tema: 

”Factorii ce favorizează 

reușita academică și 
succesul școlar a 

evaluării în bază de 

competențe.”(Arama 

Olga, profesor de 

Istoria românilor și 

universală) 

 4.Articol la ziar  Glia drochiană  
,,Festivalul- concurs ,,Sus Cortina,, 

 

  5.Articol la ,,Culegere de 

articole,,Participare la 

conferință „Tendinţe 
contemporane ale 

dezvoltării ştiinţei: 

viziuni ale tinerilor 
cercetători” 25 mai  

2016,Ediţia V. 

Tema”Bogdan al III- ea 
şi urcarea sa în scaunul 

Ţării Moldovei” 

 5.Articol la revista ,,Cohorta,, Nr. 1. 

2018, ISSN 1857-0100, Chișinau 2018, 

„Oscilarea Moldovei medievale între 
Europa și orient”, pag. 196. 

 

Atestare  Un factor important ce contribuie la dezvoltarea profesională este şi atestarea cadrelor didactice și manageriale. 

   Din 17 cadre didactice – 14  (82%) sunt deţinători de grad didactic doi. 
 Grad managerial doi – 1  

 În anul recent de studii susţin probele la:  

 Conferirea gradului managerial întâi – 1  

 Conferirea gradului didactic doi – 1   

 Confirmarea gradului didactic doi – 1  

 Își păstrează gradul didactic, CE, art.131 – 2  
  Procesul de atestare demarează în conformitate cu Regulamentul de atestare, care este reflectat în procesele-verbale ale 

consiliului profesoral și cartea de ordine. Portofoliile de atestare ale cadrelor didactice sunt  structurate conform 

Nomenclatorului… 

Pe parcurs au fost atestate şi unele deficienţe:  

 Puține cadre didactice sunt antrenate în organizarea și desfășurarea activităților de formare: seminarii, traininguri etc. 
 Propunerile din cadrul şedinţelor nu sunt concrete, cu termen de realizare şi nu se revine  la ele. Unele comunicări sunt 

plagiate. 

Bine 

Propuneri  1. De antrenat cadrele didactice în calitate de moderatori în cadrul activităților de formare 
2. Propunerile din cadrul ședințelor comisiei metodice să fie concrete, cu termen de realizare și de revenit la 

ele. 

 

Domeniul: sănătate,  siguranţă,  protecţie 
Domenii /indicatori Dovezi/surse orientative Descrierea nivelului de realizare a indicatorului Calificativ 

 Administraţia instituţiei de 
învăţământ deţine 

documentaţia tehnică, 

sanitaro-igienică şi 

medicală, prin care se 

atestă pregătirea şcolii 

pentru desfăşurarea 
procesului educaţional.  

 

1) Buletin de verificare metrologică  Se atestă, Buletin de verificare metrologică T0206378 nr. III-2059, 
eliberat la 09.08. 2016, valabil până în 09.08. 2021 

Buletin de verificare metrologică T 02064448 nr. III-372, corector de 

volimde gaz, eliberat la 15.08. 2016, valabil până la 15.08. 2021  

Buletin de verificare metrologică T 0379054 nr. 28-1134, Contor de apa, 

eliberat la 09.03. 2017, valabil până la 09.03. 2022 

Buletin de verificare metrologică B0073485 nr. 1294, semnalizator de 
gaze , eliberat la 15.10. 2018, valabil până la 15.10. 2019  

Buletin de verificare metrologică B0073486 nr. 1295, semnalizator de 

gaze , eliberat la 15.10. 2018, valabil până la 15.10. 2019  

f.bine 

2) Act de cercetare tehnică a coşurilor de 
fum şi canalelor de ventilaţie  

Se atestă Actul nr. 01911, eliberat de Societatea Antiincendiară , la 
15.10. 2018, valabil până la 15.10.2019 

f.bine 

3) Act al serviciului apărării împotriva 

incendiilor  

Se atestă Actul nr. 223, eliberat de Societatea Antiincendiară , la 15.08. 

2018 

f.bine 

4) Autorizaţia sanitară de funcţionare a 
instituţiei  

 

Se atestă SSSSP NR. 0011565 valabilă până 01.06.2023 cu nr. de 
înregistrare 132 

f.bine 

4) Autorizaţia  ANSA Se atesta Seria ASVF de la 01.09.2017 valabila nelimitat. 
 

f.bine 

6) Act de constatare a gradului de pregătire 

tehnică pentru funcţionarea sistemelor de 

gaze  

Se atestă Contract nr. 6/32 din 28. 09. 2018, valabil până la 10.04. 2019, 

SRL GLOBAL- GAZ. 

f.bine 

7) Registre medicale cu date despre starea de 

sănătate a elevilor  

 

Se atestă. Se completează sistematic. 

-Registru pentru înregistrarea elevilor direcționați la medicul  de 

familie; 

- Registru de înregistrare a certificatelor de boală a elevilor; 

bine 



15 
 

-Registru de înregistrare a elevilor cu grupa specială la educația fizică; 

-Registru de evidență a profilaxiei pediculozei;  

-Registru de evidență a copiilor  vaccinați  
-Registru de evidență a copiilor cu boli infecțioase 

- Registru de evidență a bolnavilor  cu helmintiază și a măsurilor de 

asanare a acestora; 
-Registru de acordare a primului ajutor. 

.Instituţia de învăţământ 

colaborează cu autoritatea 
publică locală, cu 

respectarea atribuţiilor 

stabilite de lege pentru 
fiecare parte, pentru 

asigurarea securităţii şi 

siguranţei elevilor.  

1) Planuri de acţiuni comune cu APL  

 

Se atestă accord  de PARTENERIAT în cadrul  

Proiectului ,, Parteneriate comunitare durabile ,, la organizarea 
diverselor acțiuni pentru interesul comunității, prevenirea discriminării  

Bine 

2) Comisariatul de Poliţie  

 

Se atestă un plan de activități comun : Cunoaște polițistul tău. Bunicii 

Grijulii etc 

3) Direcţia Situaţii Excepţionale  
 

Se atestă o mapă Protecția civilă.  
Plan de activitate aprobat, actualizat, semnat. Prevede activități teoretice 

și practice. Este coordonat cu Direcţia Situaţii Excepţionale 

4) Planul de activitate a Consiliului de 
Administraţie (CA)  

 

Se atestă în Planul de activitate a Consiliului de Administraţie subiecte 
cu privire la respectarea atribuţiilor stabilite de lege pentru asigurarea 

securităţii şi siguranţei elevilor, de ex. CA din 30.11. 2018, CA 26.10. 

2018. 

5) Procese-verbale ale şedinţelor CA  Se atestă, sunt elaborate corect. 

Administraţia instituţiei de 

învăţământ asigură paza şi 

securitatea şcolii şi a 
teritoriului adiacent 

acesteia.  

 

1) Prevederi în PDI  Se atesta în planul managerial . 

2) Prevederi în Regulamentul intern  Se atestă la compartimentul Dispoziții generale și comp. III. Personalul 

instituție Asigurarea protecției elevilor față de orice formă de violență 

Bime 

3) Ordinul directorului cu privire la 

angajarea personalului de pază  

Se atestă Ordinul nr.01 din 02.01.2018, 

Ordinul nr.  28 din 02.05.2002. 

4) Fişe de post pentru personalul de pază  Se atestă, aprobate, reactualuzate, semnate. 

5) Graficul de serviciu al personalului de 

pază.  

 Se atestă, aprobat, actualizat 

6) Gard, poartă.  Există , 2 porti de metal, gard de metal. 

7) Camere video  .Se proiectează a se amplasa anul viitor. 

Administraţia instituţiei de 
învăţământ asigură 

siguranţa tuturor elevilor 

pe toată durata 
programului şcolar şi la 

toate activităţile şcolare şi 

extraşcolare realizate.  
 

1) Ordine ale directorului cu privire la 
avertizarea elevilor despre regulile de 

securitate la activităţile şcolare, extraşcolare  

Se atestă Ordinele emise în fiecare an, care reglementează subiecul 

securității: de ex. Ordinul nr 175 din 28.08. 2018 cu privire la 

Constituirea comisiei pentru asigurarea securității  vieții și sănătății 

elevilor. 
Ord. 187 din 03.09.2018 cu privire la Securitatea elevilor care circulă. . 

Se atestă ordine cu privire la organizarea și securizarea în perioadele 
diferitor vacanțe și a diverselor sărbători, de ex. Ord. nr.289  din20.12 . 

2018. 

Se atestă emiterea ordinelor cu privire la delegarea elvilor la diverse 
activitivăți extarcurriculare și extracurs,  Un  indice relevant cu privire la 

securitate este paragraful care autentifică prevederile ordinului contrar 

semnăturii elevului și a profesorului responsabil.  

Bine 

2) Panouri de afișaj cu informaţii relevante 

siguranţei 

Se atestă un set divers de panouri de afișaj cu informaţii relevante 

siguranţei, în special: prevenirea intoxicațiilor, panoul asistentei 

medicale cu info actualizate, schimbate periodic, securitatea 

antiincendiară, securitatea rutieră, telefoanele de urgență la fiecare etaj.  

bine 

3) Plan de evacuare  Se atestă la fiecare etaj, în fiecare sală de clasă, sunt aprobare,  

actualizate. 

Administraţia instituţiei de 

învăţământ elaborează un 

orar echilibrat, flexibil în 
care disciplinele exacte 

alternează cu cele 

umanistice, artistice, 
tehnologice şi cele sportive 

şi asigură raportul optim 

între timpul instruirii 
formale şi cel al instruirii 

nonformale, între timpul 

de învăţare şi timpul de 
recreere.  

1) Orar echilibrat, unde disciplinele exacte 

alternează cu celelalte  

 Se atestă. bine 

2) Orar flexibil, unde Educaţia fizică nu se 

proiectează, în orar, la începutul zilei.  

Se atestă un orar flexibilÎntocmit conform cerințelor   

3) Testele de evaluare sunt repartizate 

uniform, nu mai mult de 1 per zi  

Se atestă un orar elaborate lunar, care prevede realizarea testelor de 

evaluare repartizate uniform, conform cerințelor.  La elaborarea acestui 

orar își aduc aportul toți profesorii, coordonănd reciproc acest subiect. 
Se  monitorizează eficient de directorul adjunct. 

4) Orarul sunetelor reglementat  

 

Aprobat, semnat, actualizat. 

Instituţia de învăţământ 

asigură fiecărui elev din 
şcoală un loc de lucru în 

bancă / la masă, 

1) Nr. de locuri de lucru la mese/ bănci 

corespunzător numărului de elevi, la clasă  

 252 de mese,   504  scaune, care corespund exigențelor.  Bine 

2) Clase dotate cu mobilier corespunzător 
ciclului liceal.  

Se atestă mese pentru doi elevi și mese pentru un elev. Se atestă dulapuri 
pentru materiale și echipament didactic. E  instalată o tablă interactivă, , 



16 
 

corespunzător taliei sale, 
acuităţii vizuale şi 

auditive, particularităţilor 

psihofiziologice 
individuale.  

în zece săli sunt calculatoare, 6 proiectoare și ecrane de proiecție. Sala 
de festivități cu 120 de locuri . 

3) Act de predare-primire a băncilor şi 

scaunelor, pentru clasa de elevi  

Se atestă. Sunt actualizate. Sunt semnăturile de autentificare. 

 

Instituţia de învăţământ 

asigură echipamente, 
utilaje, dispozitive, 

ustensile şi materialele de 

sprijin pentru laboratoarele 
de fizică şi chimie, pentru 

sălile de studiu la biologie 

şi informatică, pentru  
atelierele de educaţie  

tehnologică, pentru sala de 

sport şi terenul sportiv, în 
concordanţă cu talia 

elevilor, parametrii 

sanitaro-igienici şi 
termenele de valabilitate, 

cerinţele de securitate şi 

normele sanitare.  

1) Registru de inventariere  

 

Se atestă,  cusut, paginat, actualizat.  

 

Bine 

2) Registrul de evidenţă a utilajelor, 
dispozitivelor, ustensilelor şi materialelor de 

sprijin la:  

Chimie  
Biologie  

Fizica  

Informatică  
Educaţie fizică  

Se atestă cu respectarea parametrilor sanitaro-igienici şi termenele de 
valabilitate, cerinţele de securitate şi normele sanitare 

Necesita perfectare . 

 

3) Demersuri de solicitare  
 

Se atestă demersuri cu privire la solicitatrea de participare în diverse 
proiecte, la CR, APL , DÎTS Drochia  

4) Mese şi scaune corespunzătoare înălţimii 

elevilor  

 

Se atestă, sunt marcate. 

5) Locurile de lucru cu construcţie specifică 

cerinţelor disciplinei de studiu şi sanitaro-

igienice.  

Se atestă la laboratorul de chimie nișă de ventilare, apă, lavoar. 

Iluminarea este corespunzătoare cerințelor.  

6) Certificat de valabilitate a reactivelor 
chimice  

Se atestă Certificat de valabilitate a reactivelor chimice.  

Instituţia de învăţământ 

dispune de blocuri sanitare 
(toalete, lavoare dotate cu 

apă caldă, săpun şi uscător 

electric pentru mâini).  

1) WC-uri separate pentru băieţi şi fete, în 

incinta instituţiei, o oală de closet la 30 de 
elevi   

3WC:  2 a căte 4 secții , cu 8  oale: 1 la 20 elevi.  

 

F. bine 

2) Lavoare, unul la 60 de elevi  9 lavoare conectate la apă  rece. 1 la 10 elevi.  

3) Apă caldă şi săpun   Se atestă apă rece şi săpun  permanent.  

4) Uscător electric pentru mâini  Se atestă la fiecare WC. Sunt funcționale. 

6) Vestiare separate pentru băieţi şi fete. În proiect 2019. 

Instituţia de învăţământ 
dispune de mijloace 

antiincendiare şi ieşire de 
rezervă.  

 

1) Extinctoare cu termene de valabilitate 
actuale / lăzi cu nisip, lopată şi căldare.  

 

Se atestă 5 la număr, cu termen de valabiloitate respectat. Se atestă un 

Registru de evidenșă a extinctoarelor.  

Se amplasează: câte 1 la fiecate etaj,   1 sala de festivități, 1 cazangerie.  

Bine 

2) Ieşire de rezervă din instituţie  Sunt 4 ieșiri  funcționale. 

Cadrele didactice 

desfăşoară, cu elevii, 
activităţi ce vizează 

învăţarea şi respec tarea 

regulilor de circulaţie 

rutieră, a tehnicii 

securităţii în mediul şcolar 

şi în cotidian, de prevenire 
a situaţiilor de risc 

(inundaţii, incendii, 

cutremure etc.) şi de 
acordare a primului ajutor.  

2) Listele cu semnăturile elevilor referitoare 

la tehnica securităţii în şcoală (la orele de 
fizică, chimie, educaţie tehnologică)  

Se atestă Bine 

3) Planul de activitate a directorului adjunct 

pentru educaţie  

Se atestă 

4) Proiecte didactice  Se atestă 

Administraţia instituţiei de 
învăţământ asigură accesul 

permanent al elevilor / 

copiilor la servicii 
medicale printr-un cabinet 

propriu sau pe baza unor 

acorduri de asistenţă cu  
unităţi medicale.  

1) PDI  Se atestă un domeniu distinct în cadrul Planului managerial , care 

cuprinde trei dimensiuni: Promovarea modului sănătos de viaţă, 

Asigurarea Alimentaţiei sănătoase, Asigurarea regimului sanitaro-

igienic.  

Bine 

2) Programul de activitate al serviciului 

medical  

Se atestă. Activitatea se realizează conform Fişei postului.  

3) Registrul medical  Se atestă setul de registre, care se completează sistematic. 

4) Informaţii pe panoul de afişaj/site-ul 
instituţiei  

 Se va actualiza  syte-ul instituţiei. 

Reparații capitale  și curente.  f. bine 

2013 Reconstrucția acoperișului  

IP Gimnaziul Gribova 

671000lei 

2014 Lucrări de reparație a sistemei electrice la IP Gimnaziul Gribova (școala veche) 89237,22 lei 

2014 Lucrări de instalare a echipamentelor  de încălzire centralizată la  

IP Gimnaziul Gribova 

66976,69 lei 
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2015 Lucrări de instalații electrice la  
IP Gimnaziul Gribova 

75115,84 lei 

2015 Schimbarea tâmplăriei la IP Gimnaziul Gribova 128137,25 lei 

2017 Reparații capitale  a sistemei electrice, blocul central (etaj.I) 64530,19 lei 

 

Achiziții f. bine 

Anul  Dotare  Unități  Suma  

2013-2018 Calculatoare  10 79122.00 

Calculatoare  7 Donatii  

2014-2017 Dotare cu mobilier  4 cabinete școlare  

Ospătărie  

41446.00 

26000,00 

 Cabinet metodic  Donatii 6000 lei  

9900 surse proprii  

2015 Tabla interactivă  1 24000 lei   

Videoproiectoare  4 33147.00 

 1 Componenta raionala   

Costume naționale  24 Donații  

Microfon  2 Donații 

Masă de tenis  1 Donații 

2013-2018 Printere  6 28000 ,00 

 1 Componenta raională  

2016-2017 Table școlare  12 54612,00  

2015-2016 Mobilier biblioteca   20 000,00 – donatii  

2015 Literatura artistică   2000 ,00 

2017 Dotarea cu materiale didactice a 

disciplinelor școlare  

 10000 ,00  

2018 Literatura artistică  8000,00 

 Televizoare  3 20000,00 

 Domeniul: Școlarizarea elevilor. Tehnologii informaționale. 

Şcolarizar

ea elevilor 

Acest subprogram educațional este proiectat și realizat corect de către echipa managerială a gimnaziului 

Gribova. În fiecare an de studii, în luna septembrie în temei, au fost practicate activități la ordinea zilei a 

Consiliului Profesoral sau a celui Administrativ cu privire la școlarizarea elevilor. Pe parcursul ultimilor 3 ani 

elevi neșcolarizați sau abandonul studiilor de către elevii înscriși în listele școlare nu s-a depistat. Informaţiile 

cu privire la şcolarizare sunt trimise la timp. Numărul elevilor în instituţie în anul curent a variat după cum 

urmează: 

Nr Data Nr. elevi în instituție Plecați Veniți 

1.  6 septembrie 2018 160   

2.  12 septembrie 2018 160   

3.  19 septembrie 2018 160   

4.  26 septembrie 2018 160   

5.  2 octombrie 2018 162  2 

6.  10 octombrie 2018 162   

7.  17 octombrie 2018 162   

8.  7 noiembrie 2018 160 2  

9.  14 noiembrie 2018 160   

10.  21 noiembrie 2018 160   

11.  28 noiembrie 2018 161  1 

12.  5 decembrie 2018 161   

13.  12 decembrie 2018 161   

14.  19 decembrie 2018 159 2  

15.  9 ianuarie 2019 157 2  

16.  16 ianuarie 2019 157   

17.  26 ianuarie 2019 158  1 

18.  30 ianuarie 2019 158   

19.  6 februarie 2019 158   

20.  13 februarie 2019 158   

21.  20 februarie 2019 159  1 

22.  27 februarie 2019 159   

23.  6 marte 2019 163  4 

bi

ne

/b

in

e 
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Domeniul: Educatie 

Compar

timen 
Constatări 

Cal

ific

ativ 

activitate

a 

educativă 

și 

Dezvolta

re 

personală 

Planificarea activității la Comisia metodică la Dezvoltarea personală conține ședințe de  organizarea a activității 

educative, de formare a diriginților și de promovare a procesului de educație, contribuind la formarea continuă a 

diriginților, a măiestriei profesionale, la consolidarea colectivului de elevi. Lunar se  desfășoară  şedinţe cu 

diriginţii unde se pun în discuție  noile direcţii în proiectarea şi realizarea activităţii diriginţilor, cu referire la 

implementarea  disciplinei Dezvoltare personală, desfășurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare 

lunar, implementarea politicii de protecţie a copilului in instituţia de invăţământ și procedura ANET.  

Aceste activități/ședințe sunt confirmate prin proiectele didactice ale activităților metodice și note informative. 

Monitorizarea şi evaluarea internă a activităţii educative este anticipată de activităţi de formare continuă a 

diriginţilor de clasă, conducătorilor de cerc. 

În cadrul acestor ședințe se contribuie la: 

-  crearea unui mediu educaţional sigur, protector şi sănătos de dezvoltare a copiilor; dezvoltarea 

armonioasă a personalității elevilor,  

- Asigurarea realizării dreptului copiilor la opinie şi facilitarea participării acestora la procesul 

bine 

24.  13 marte 2019 163   

25.  20 marte 2019 163   

26.  27 marte 2019 163   

 TOTAL 6 9 

 

- Număr 

constant 

 
- Au venit 

 
- Au plecat 

La moment în instituţie îşi fac studiile 163 elevi. Toți elevii sunt școlarizați. 

Absenteismul elevilor constituie circa 4.9% pentru primele 7 luni ale anului de studii 2018-2019. 

 

Tehnologi

i 

informați

onale și 

comunica

ționale în 

educație  

Instituția Publică Gimnaziul Gribova dispune de anumit echpament digital în utilizarea lui spre a îmbunătăți 

calitatea actului didactic. Utilitatea laboratorului de informatică, format din 12 computere, cu dotare din 

bugetul instituției sau realizarea unor proiecte este benefică pentru elevii în cadrul orelor la informatică (doar 

pentru ziua de luni), dar nu și de către elevi în cadrul altor disciplini. Instituția dispune de computere practic 

pentru toate cabinetele pe disciplini și un set din 5 proiectoare mobile pe care le folosesc cadrele didactice. 4 

cabinete sunt dotate și cu televizoare demonstrative (smart-tv), pe care cadrele didactice le pot folosi la 

demonstrarea informațiilor de pe calculator. Cabinetul de limbă română este înzestrat cu tablă interactivă și 

este disponibil și pentru alte cadre didactice, datorită numărului mic de ore săptămînal proiectat în schema 

orară. Utilizarea arsenalului TIC din instituție nu a devenit o prioritate, dispozitivele digitale folosindu-se rar 

doar la momentul oportun. Există registrul de evidență a utilizării accesoriilor TIC. Conform înscrierilor se 

constată căci dispozitivele TIC în cadrul lecției mai frecvent utilizează 7 cadre didactice (cu preponderență 

Aramă Olga, Cucu Anastasia, Moroz Galina). Instituția nu dispune de o combină de imprimare, destinată 

multiplicării materialelor didactice. Există pagină web, evenimentele promovîndu-se selectiv pe această pagină 

(administrator Arama Olga) cît și pe reţelele sociale.. Softul educațional, instalat la tabla interactivă este 

suficient practicabil în cadrul lecțiilor de matematică. Pe parcursul inspecției nu a fost folosite instrumentele 

de interactivitate a tablei interactive. În laboratorul de informatică lipsește printerul. În cadrul lecțiilor asistate 

(istorie, chimie, limba engleză) cadrele didactice folosesc benefic prezentarea electronică ca soft educațional. 

Din lipsa softurilor în toate computere se utilizează doar lucrul cu aplicațiile din Microsoft Office. 

Tot echipamentul din instituție este reprezentat de următoarea schemă:  

Propuneri managementului TIC: 
1. Administrația instituției a se interesa de softurile educaționale existente pentru procurarea unora spre 

a îmbunătăți actul didactic prin utilizarea lor. 

(Pe parcurs). 

2. Să se organizeze instruirea cadrelor didactice și manageriale cu insstrumentele și posibilitățile tablei 

interactive pentru utilizarea ei nu doar în scop de demonstrare ci și interactiv. 

(pe parcurs pînă la finele anului de studii 2018-2019) 

3. A se promova imaginea instituţiei prin crearea şi monitorizarea unei pagini web a gimnaziului 

Gribova 

(pînă la sfîrșitul anului de studii 2018-2019) 

 bi 

ne 
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decizional;  

- Solicitatarea, motivarea şi încurajarea părinţilor pentru participare în activităţile extracurriculare; 

- Monitorizarea situaţiei copiilor ai căror părinţi sânt plecaţi la muncă peste hotare; 

 Cele menționate se regăsesc și în ordinea de zi a proceselor verbale a ședințelor Comisiei metodice la DP, care 

sunt întocmite cu unele lacune: nu se indică persoana responsabilă, termeni, acțiunea concretă . Sunt accentuate 

realizările, iar pentru  blocaje se vine cu propuneri de îmbunătățire.  De la început de an de studiu au fost 

realizate mai multe activități cu scop de implementare a noii discipline DP: Informarea și formarea cadrelor 

didactice, a părinților și a elevilor cu Metodologia Disciplinei DP. 
Monitori

zarea și 

evaluarea 

activității 

educative 

este realizată cu scopul de a eficientiza randamentul activității educative, și anume: Analiza activităţii 

dirigintelui cl. a V-a, în formarea colectivului de elevi în perioada de adaptare; Adaptarea elevilor cl. a V-a la o 

nouă treapta de învăţământ; Climatul psiho-social în scopul prevenirii violenței; Prevenirea abandonului școlar și 

reducerea absenteismului; Strategii de evaluare la disciplina DP; Verificarea tabelelor de performanță  DP; 

Formarea  competențelor elevilor în cadrul cercurilor și opționalelor; mereu se studiază documentele reglatorii 

din domeniul educației și ANET. 

Toate informațiile se regăsesc în procesele verbale de la  Comisia metodică Dezvoltare personală, CA sau CP. În  

notele informative se conțin prelucrarea rezultatelor monitorizării în baza cărora are loc reglarea implementării 

curriculumului și alte documente ce tin de acest domeniu. Un moment foarte important este Planul de 

monitorizare a deciziilor  CP și CA. Notele informative sunt anexate.  După fiecare monitorizare se oferă 

diriginților consiliere și îndrumare metodologică. 

 

Activități

le de 

pedagogi

zarea a 

părinților 

conțin acțiuni de informare /reactualizare cu documentele MECC: Politica de Protecție a Copilului, Metodologia 

ANET, implimentarea disciplinei Dezvoltarea personală. Este necesar  de  a stipula în palnul de activitate 

numărul de ședințe, perioada și subiectele din cadrul ședințelor de pedagogizare pentru fiecare nivel: clase 

primare și gimnaziu. Aceasta ar permite la structurarea logică a subiectelor care ar avea ca scop soluționarea 

problemelor școlare și oferirea unui support educațional părinților în a educa corect copilul șia preveni diverse 

confruntări 

 

GLI Organizarea activităţilor studiere a comportamentului  elevilor,  Informarea   elevilor  și părinților  despre   

Metodologia de aplicare a procedurii de prevenire a cazurilor de abuz și evidenţa  cazurilor; .Monitorizarea şi 

evaluarea climatului   socio-psihologic în fiecare clasă :studierea comportamentului elevilor , relațiilor 

interpresonale prin chestionare și discuții cu profesorii / diriginții; Identificarea  elevilor  care fac parte din 

grupul de risc;  Elaborarea Planurilor de Intervenție; Promovarea trainingului tematic „Violența – factori de risc 

și consecințe,,. Aici se găsește lista elevilor din grupul de risc după Legea 140 și includerea lor în activitatea 

cercurilor. Prevederile metodologiei ANET le regăsim în Regulamentul de ordine internă,Fișele de post a tuturor 

angajaților,,în Politica de protecție a copilului, însăși, planul de activitate al instituției. Registrul de evidență a 

cazurilor ANET este completat după necesitate și semestrial. Fișa de sesizare este accesibilă tuturor. Informația 

despre întocmirea Raportului ANET este  expusă la CP. În școală este și un Panou  unde sunt expuse diverse 

materiale cu referire la acest subiect. Instituţia de învăţământ dispune de proceduri de înregistrare, cercetare şi 

rezolvare a plângerilor elevilor, personalului didactic, familiei cu referire la încălcarea drepturilor privind 

siguranţa şi protecţia în şcoală. Pentru siguranța elevilor intrarea instituției este supravegheată de persoana de 

serviciu, este registru de înregistrare. Instituția  dispune de condiţii fizice, resurse materiale şi resurse 

metodologice pentru profilaxia problemelor psihoemoţionale ale unor elevi. Pentru studierea rezultatelor la 

capitolul dat sau realizat chestionare numai cu elevii. Rezultatele sunt satisfăcătoare deoarece mai mult de 

jumătate din elevii chestionați au răspuns că la școală au emoții positive și că problemele sunt soluționate 

nonviolent. Propuneri: De studiat la fel prin chestionare nevoile părinților despre necesitatea lor la pedagogizare 

și cunoașterea cu metodele de educație pentru părinți. 

 

Senatul 

Elevilor 

activează în baza planului de activitate  coordonat de cinci comisii: prevenirea violenței, academic și 

științe,cultură, sport și mass-media. Activitatea CE se străduie să ofere elevilor un mod organizat, reprezentativ 

şi instituţionalizat de comunicare între elevi, echipa managerială şi organul de conducere; să contribuie la 

organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare, bazate pe nevoile şi interesele copiilor şi tinerilor; să 

îmbunătăţească înţelegerea şi cooperarea între elevi, cadre didactice, echipa managerială şi organul de 

conducere.  Fiecare comisie are un profesor –coordonator. După planul de activitate al CE, elevii se implică 

numai în  în activități extrașcolare. Comunicarea cu echipa managerial și organul de conducere (CA) nu este.   

Totuși, în discuția cu doamna directoare, Rîbac Aliona sa constatat că, standardul Participarea democratic a 

elevilor are loc numai că într-un mod haotic, neplanificat. Elevii de fiecare dată participă la elaborarea regulilor 

de comportare; la discuții despre procurarea materialelor didactice și a unor bunuri material pentru școală. 

Elevilor mereu li se oferă informații cu referire la aspectele din viața școlară prin careu, panouri. Instituția aplică 

procedure specific de participare a elevilor la soluționarea problemelor.  În plan se conțin  puține instrumente  

care asigură valorizarea opiniilor, iniţiativelor, propunerilor elevilor în procesul de luare a deciziilor ce vizează 

aspectele vieţii lor şcolare. Urmează să se realizeze un astfel de chestionar 
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Activitat

ea 

dirigințil

or 

Toți diriginții au Portofoliul clasei în care este inclus și Portofoliul dirigintelui. Este bine că fiecare diriginte 

anual aplică 1-3 instrumente pentru a studia relațiile dintre elevi, starea emoțională și opțiunile elevilor pentru un 

mediu educațional mai bun. Însă constatările nu sunt abordate mai departe cu scop de soluționare, nu se regăsesc 

în Procesele verbale la ședințele cu părinții, CA,CP sau ca planuri de remediere a unor situații. Fiecare diriginte 

are elaborat un plan de activitate anual la lucrul cu părinții, iar ședințele sunt înregistrate prin procese verbale cu 

unele abateri .La fel se conțin și proiectele activităților extrașcolare. Nu la toți diriginții se dețin instrumentele 

didactice (mostre). Portofoliile claselor sunt realizate strict după nomenclator la toți diriginții.  Toți elevii dețin 

Tabelul de performanță. Sugestiile pe care le oferă diriginții nu sunt formulate corect, deoarece se face aluzie  la 

o caracteristică a elevului, dar este necesar să fie un sfat, propuneri  pentru elev cu referire la competențele 

formate, ce mai urmează de format la modulul dat. Lunar diriginții realizează acțiuni la Managementul clasei pe 

care le înregistrează în catalog.Tot aici, se conțin înregistrate acțiunile, discuțiile cu elevii în baza circularelor 

MECC și DÎTS Drochia cu referire la date remarcabile, personalități, decade. Toți elevii dețin Portofoliul 

elevilor la DP cu produse realizate care nu sunt destul de creative. Pentru a vea produse mai eficiente de pus 

accent pe așa întrebări: Ce simpt, cum voi acționa, consecințe, impact, palande acțiuni. Astfel de sarcini ajută 

elevul să dezvolte gândirea critică și participarea, care este stipulată în Codul Educației astfel: „educaţia are ca 

finalitate principală formarea şi dezvoltarea unui sistem de competenţe, care include cunoştinţe, abilităţi, 

atitudini şi valori, ce permit participarea activă a tinerilor. 

Demersul didactic este proiectat în conformitate cu cadrul curricular al disciplinei DP. La final de modul este 

planificat  produsul.  Din cadrul activităților asistate a lipsit utilizarea criteriile de succes de către elevi, în baza 

cărora urma ca elevii să se autoevalueze. Din cauză că copiii nu sunt ajutați să elaboreze soluții, să vină cu 

experiențe proprii din viață puțin se contribuie la dezvoltarea competențelor necesare pentru viață și 

responsabilitățile (comportamentul) pe care le au ei acasă, la școală, în cercul de prieteni ș.a. Lacuna dată  este 

gravă deoarece, îi blochează pe elevi la soluționarea propriilor dificultăți și în luarea deciziilor care mai apoi 

afectează diverse aspecte ale vieţii lor. Aceasta duce ca elevii să nu  înţeleagă modul în care implicarea lor îi 

ajută să devină parte a societății. Puțin se pune  accent pe extindere, deoarece elevii nu primeau sarcini în care să 

exerseze cele învățate la lecți pentru a forma comportamente( de exemplu: să discute, să observe, să 

mediteze,…) 

 

Activitat

ea cercu-

rilor. 

În acest an de activitate activează mai multe cercuri, total 8 ore: 

Denumirea cercului Performanțe 

Ansamblul etnofolcloric 2016- Premiul III. 

2018- Premiul I. 

Dramatic  

Tânăr matimatician  

Matematica în cotidian  

Recital de poezie  

Elevii sunt înscriși la orele de cerc în baza cerirelor. Cataloagele sunt completate la timp și corect de către 

conducătorii de cerc. Lipsește argumentul din cadrul planificării, care are ca scop argumentarea necesității 

cercului, activităţile de bază ce vor fi realizate, rezultatele ce vor fi atinse. 

 

 Recomandări 
1.Subiectele pentru formare la prevenirea violenței să se desfășoare în cadrul comisiilor metodice pentru a 

include toate cadrele didactice, nu numai diriginții. 

 2.Pentru viitor directorul educative să planifice mai multe subiecte pentru evaluarea activității educative ce 

reese din curriculumul de la Dezvoltare personală și din chestionarele realizate cu elevii,  care să fie studiate și 

la CP și cel de administrație 

3. De studiat la fel prin chestionare nevoile părinților despre necesitatea lor la pedagogizare și cunoașterea cu 

metodele de educație pentru părinți. 

4. De mplicat Consiliul  Elevilor  în procesul de proiectare strategică şi curentă a instituţiei; 

5.stabilirea unui mecanism prin care CE transmite deciziile sale echipei manageriale și examinarea acestor 

propuneri la CA, CP cu prezența unui membru al CE; 

6.Planificarea activității CE să se realizeze în baza Standardului Participare democratică 

7.La lecțiile de Dezvoltare personală informațiile teoretice să fie exersate pentru a avea loc transferului de la 

teorie la practică, adică momentul practice al lecției să prevaleze. 

8.De a utiliza Setul de întrebări-chee ce încurajează gândirea critică la lecțiile de DP. 

 

Capitolul IV.Domeniul: Implementarea curriculum-ului şcolar pe discipline de studii. 

Compart

iment 
Descrierea nivelului de realizare a domeniului 

Cal

ific

ativ 
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Învăţămâ

ntul 

primar 

 Cadrele  evaluate dispun de Proiecte didactice de lungă durată elaborate în conformitate cu principiile centrate 

pe copil, formarea de competențe şi a conceptului de evaluare criterială prin descriptori. Proiectările de lungă 

durată au fost discutate la ședința Comisiei metodice, coordonate cu directorul adjunct și aprobate de director. 

Proiectarea de scurtă durată este elaborată în concordanță cu proiectarea de lungă durată.  Practici de 

implementare ECD . 

  Orele observate s-au încadrat în parametrii corespunzători demersului didactic. S-a observat că învățătoarele 

realizează învățământul centrat pe elev, utilizează metode și tehnici de învățare/evaluare centrate pe 

interactivitate, pe judecăți de valoare și pe autoreglare a învățării, urmăresc și respectă etapele procesului de 

evaluare criterială prin descriptori, utilizează la lecții diverse instrumente reflexive. Criteriile de evaluare se 

anunță din timp elevilor, în limbaj accesibil acestora. Alcătuirea sarcinilor propuse elevilor în activitatea de 

evaluare este în concordanță cu produsul ales de cadrul didactic. Cadrele didactice utilizează mijloace tehnice în 

cadrul lecțiilor.    Cadrele didactice monitorizează sistematic rezultatele școlare ale fiecărui elev în conformitate 

cu descriptorii de performanță individuali, completând zilnic portofoliul de evaluare al clasei cu diverse 

instrumente de monitorizare. Ca instrument-cheie de monitorizare a cadrele didactice  au ales să folosească  

Diagrama  de monitorizare a performanțelor individuale ale elevilor.  

Dnele invățătoare, informează sistematic părinții despre rezultatele învățării copiilor prin diverse activități de 

pedagogizare privind implementarea ECD: seminare, ateliere, lectorate, ședințe individuale,  față în față, 

ghidajul parental, focus grup etc. Se atestă procese-verbale ale ședințelor cu părinții la începutul anului de studii  

privind familiarizarea părințiilor contra semnătură cu Tabelele de performanță în care sunt sintetizate rezultatele 

elevililor pe parcursul anului la disciplinele școlare. Elevii au rezultate în cadrul olimpiadelor raionale.  

  Dnele învățătoare asigură în cadrul lecțiilor de limba și literatura română, formarea abilităților de pronunțare 

corectă a sunetelor studiate, împărțirii cuvintelor în silabe, propoziției în cuvinte, delimitarea textului în 

propoziții. 

Utilizează eficient tehnicile lecturii corecte, conștiente, coerente, extinderii câmpului vizual de lectură. 

În cadrul lecțiilor de  matematică elevilor li se propun sarcini de formare a abilităților de calcul oral și scris, se 

dezvoltă limbajul matematic. 

   Reușesc să capteze atenția prin diversitatea procedeelor și conținuturilor. În predarea  temelor noi se ține cont 

de experiențele anterioare ale elevilor. 

  Strategiile didactice utilizate antrenează elevii în activitate, îi motivează spre cunoaștere și aplicare.   Se 

utilizează TIC-ul. Reușit sunt intercalate metodele tradiționale cu cele interactive: braistormingul,  scheletul de 

recenzie, lectura in lanț etc.Formele de activitate frontală sunt  corelate reușit cu activitatea în grup și individual. 

  Se insistă pe construirea unui sistem de cunoștințe, pe formarea de competențe și tehnici de învățare. 

În cadrul lecțiilor de științe se acordă atenție cunoașterii și înțelegerii elementare de către elevi a noțiunilor de 

bază specifice disciplinei și dezvoltării capacităților de explorare a mediului înconjurător, utilizând în acest scop 

diverse situații problematice, călătorii imaginare, materiale intuitive, activități practice.Elevii operează cu 

diverse noțiuni științifice analizează reușit materialul științific.  Lecțiile sunt bine structurate.Elevii sunt 

implicați activ în procesul de cercetare, descriere, 

 stabilesc caracteristici, fac concluzii posedă un vocabular specific disciplinei. 

  Sistemul de  predare- învățare- evaluare se bazează pe procesul de formare și dezvoltare a competențelor. 

Puncte tari: 

 Învăţătorii inspectaţi stabilesc corect obiectivele, esenţializând conţinuturile şi adaptându-le la 

particularităţile de vârstă ale elevilor; 

 noile cunoştinţe sunt integrate în sistemul de achiziţii şi abilităţi dobândite anterior; 

 interesul cadrelor didactice pentru perfecţionare continuă şi autoperfecţionare; 

 Planificările anuale corespund în linii generale cerințelor la nivel de competențe și conținuturi. Se 

respectă structura și se ține cont de curriculum modernizat. 

 Proiectările lecțiilor sunt realizate în conformitate cu cerințele  actuale. 

Puncte slabe: 

* Nu  se organizează activități individuale și diferențiate cu elevii cu dificultăți de învățare, cu elevii dotați. 

* Puțin sunt implicați în cadrul lecțiilor elevii cu CES. 

* Nu se dozează rațional timpul pentru realizarea tuturor etapelor lecției. 

*Aprecierea elevilor și sarcinile pentru acasă  uneori se dau dupa sunet. 

Bin

e 

Limba şi 

litera tura 

română 

Procesul educațional la Limba şi literatura română este realizat de  2 cadre didactice cu experiență în activitate. 

Se atestă  un cabinet dotat cu  proiector şi laptop, cu portrete ale scriitorilor, dicționare, manuale, unele standuri, 

deşi depăşite.  Orele la disciplină au fost repartizate corect, conform Planului- cadru. Probele de evaluare sunt 

elaborate în corespundere cu prevederile curriculei școlare și a ghidurilor de implementare. Administrația 

monitorizează orarul evaluărilor sumative, astfel ca numărul de probe de evaluare la o clasă să nu depășească o 

disciplină pe zi și trei discipline pe săptămână. Temele de cercetare ale profesorilor corespund cerințelor 

 

bine/s

atisfăc

ător 
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didacticii moderne și celor curriculare și sunt axate pe formare de competențe de comunicare orală, de lectură și 

interpretare a textului literar. Fiecare profesor deține un portofoliu de evidență a rezultatelor școlare pe clase, cu 

anexarea probelor administrate, analiza rezultatelor. Se atestă portofoliile profesorilor conform 

Nomenclatorului.  Calitatea implementării curriculumu-ului la disciplină, gradul de cunoaștere/aplicare a 

documentelor școlare s-au făcut observate și în cadrul asistării la ore. Cele 6 lecții asistate au demonstrat că 

profesoarele au pregătire teoretico - metodică de specialitate, cunosc și implementează cerinţele curriculumului, 

posedă abilitatea de a proiecta şi realiza actul didactic, de a selecta formele şi strategiile adecvate de formare a 

competențelor. La lecţii se insistă asupra dezvoltării competenţelor de lectură, a competenţelor de comunicare 

orală şi scrisă. Îmbinarea diferitelor forme de activitate (frontal, individual, în grup, în perechi) sunt episodic 

utilizate. După posibilitățile oferite de instituție, la lecții se utilizează proiectorul, laptopul. Se apreciază munca 

elevilor în mod regulat, prin notare. Profesoarele prezintă o personalitate integră, individuală și organizează 

regulamentar demersul didactic al fiecărei etape a lecției, creând situaţii de învăţare. La sfârșitul fiecărei unităţi 

de învăţare sunt planificate evaluări sumative, variate ca formă. Verificarea selectivă a cataloagelor școlare a 

demonstrat că acestea sunt completate cu acuratețe, în corespundere cu prevederile Instrucțiunii de completare a 

catalogului și cu proiectele de lungă durată. Corect sunt înscrise temele la rubrica Subiectul lecției, sunt 

precizate temele pentru acasă, sunt specificate concret tipurile de evaluare sumativă, administrate la clasă la 

sfârșit de unitate de învățare, semestru. Notele de la evaluări sunt trecute în catalog la data administrării, 

respectiv, elevii sunt apreciați cu note la evaluările curente. Înscrierile sunt lizibile și corecte.  

Recomandări destinate  direcției  ginaziului: 

1.De evaluat, după un anumit grafic, lucrul cu caietele, verificarea, respectarea regimului unic ortografic, 

calitatea controlului.  

2. De desfăşurat un demers amplu al managementului implementării prevederilor curriculare la disciplina 

Limba şi literatura română prin diverse activităţi. 

Recomandări destinate cadrului didactic:. 

1. A actualiza materia de predat la lecţie, tipurile de analiză gramaticală şi a conceptelor operaţionale la 

literatură, valorificate în cadrul  lecţiei curente.  

2.  A gestiona managementul timpului.  

 3. A actualiza prevederile Instrucţiunii managementului temei de acasă.  

4. A se promova un sistem de evaluare formativă centrată pe mediatizare, motivare şi succes al elevului.    

5. A se eficientiza sistemul de  verificare a produselor elevilor în cadrul evaluării curente, repectând exigenţele 

moderne. 

6.  A anima competitivitatea elevilor în cadrul diverselor activităţi raionale, republicane. 

Limba 

engleză/f

ranceză 

Profesoarele  de limbi străine elaborează proiecte didactice de lungă şi de scurtă durată corelând competenţele, 

conţinuturile, strategiile şi tehnologiile didactice cu necesităţile fiecărui elev. În cadrul orelor utilizează diverse 

resurse didactice adiţionale, pe lângă manualele recomandate  de MECC. Conţinuturile  prezentate  au  avut  un 

înalt  grad  de  sistematizare  şi accesibilitate. Profesoarele străduie intens în pregătirea mediului pentru  

învăţare.  La leciile de limba engleză se pune accentul pe competenţa de a comunica în limba străină. În acest 

scop sunt utilizate metodele activ - participative: audierea, conversaţia dirijată, dialogul, expunerea, descrierea. 

Activităţile elevilor sunt monitorizate permanent; reuşit are loc trecerea de la o etapă a lecţiei la alta. Sarcinile 

de învăţare sunt  variate , motivante cu o succesiune logică. Se formulează în mod clar întrebările şi se 

corectează greşelile elevilor.  

La lecţiile de limba franceză (limba II, clasa a V-a)  sunt utilizate diferite forme de lucru: frontal, individual şi  

în echipă.  O bună parte din elevi au demonstrat o citire satisfăcătoare, ei pot răspunde la întrebări în baza 

textului, pot dialoga, îndeplinesc diferite exerciţii de ordin creativ şi gramatical. Notarea se face ritmic cu 

comentarea sarcinii realizate. Profesoara este destul de insistentă și mizează pe achizișionarea unei pronunții pur  

franceze. 

Recomandări:  
 Utilizarea sistematică a dicţionarelor şi vocabularelor  la lecţiile de limba străină; 

 Promovarea eficientă şi calitativă a activităţilor de scriere. 

 A  practica lucrul diferenţiat şi diversificarea activităţilor conform particularităţilor şi potenţialului 

elevilor. 

 bine 

/bine 

 

Limba şi 

litera tura 

rusă 

Se realizează un demers didactic logic structurat; secvenţele instrucţionale sunt respectate în conformitate cu 

sarcinile propuse şi tipul lecţiei. Se respectă etapele lecţiei cît şi gestionarea timpului. Demersurile didactice au 

cuprins activităţi de la simplu la complex, de la uşor la greu, implicînd participarea tuturor elevilor la rezolvarea 

sarcinilor de muncă. Profesoara antrenează elevii în diverse forme de activitate, dând prioritate metodelor  

tradiţionale de lucru. Lecţiile au un potenţial educativ mediu. Se practică lucrul în grup, în perechi, utilizîndu-se 

postere, fişe de lucru, TIC-ul.  

bine 
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Recomandări:  

 Promovarea eficientă a activităţilor de scriere; verificarea periodică şi calitativă a caietelor de clasă. 

A intensifica lucrul cu elevii dotaţi şi promovarea lor în cadrul olimpiadelor şi concursurilor raionale. 

Matemati

ca  

Planurile de lungă durată şi la zi  sunt realizate în corespundere cu orarul şi cerinţele curriculare, aprobate 

conform  instrucţiunii. Portofoliul  cu  materiale didactice structurat conform  nominculatorului. Cu acurateţe 

sunt păstrate registrele de clasă din anii precedenţi cât şi actual. Numărul de ore prevăzute pentru realizarea 

curriculumului la matematică sunt realizate. Ultima stagiere de formare  continu la disciplină -2018. Regulat se 

organizează în cadrul instituţiei săptămâna matematicii, olimpiada şcolară. Profesoara activează ca observator în 

comisiile raionale de evaluare la olimpiade şi examen ciclul gimnazial. Toate orele sunt  realiziate cu iscusinţă 

în cabinetul de matematică dotat cu material didactice necesare.  Obiectivele  stabilite la începutul orelor, îi 

antrenează pe elevi  în diferite forme de activităţi eficiente, care stimulează  dezvoltarea abilităţilor de muncă 

independentă. Crează un climat psihologic favorabil activităţii de învăţare. Prin metode eficiente asigură 

consolidarea, fixarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor. Bine se evedenţiază integrarea lecţiilor în 

sistemul de lecţii anterioare  prin  interacţiunile profesor – elev, elev – elev, elev – profesor. La lecţie se observă 

motivaţia învăţării şi menţinerea interesului pentru lecţie. Se respectă densitatea orelor în dependenţă de nivelul 

clasei. Reuşit efectuiază selectarea şi dozarea temelor pentru acasă, formarea deprinderelor de muncă 

independentă. Volumul temelor pentru acasă corespunde normelor didactice. Se folosesc  modalităţi speciale de 

organizare şi stimulare a activităţii de învăţare a elevilor pasivi şi a elevilor cu CES. Elevii D/ei în ultimii 3 ani 

au participat la toate concursurile rationale, obţinând rezultate modeste ca: În 2017, eleva din-cl.VI-a, s-a plasat 

pe locul II la olimpiada raională. Pe parcursul evaluării în conformitate cu planul de lungă durată  s-a realizat 

probea de evaluare la clasa a VII-a şi s-au fixat următoarele rezultate: nota medie – 5,25  ;  %calităţii – 1,25% ; 

% reuşitei – 100%. 

Recomandări:      
1.Să se  acorde  atenţie cuvenită cerinţelor standardelor educaţionale recomandate.( pe  tot parcursul anului de 

studiu ). 

2.Să se  respecte  cerinţele din instrucţiunea  cu privire la elaborarea  evaluările sumative şi verificarea caietelor 

de clasă. 

3.De  promovat  lucrul ştiinţific şi de cercetare cu elevii dotaţi.  

bine 

chimie Orele de chimie sunt  efectuate în cabinetul de chimie, care este bine amenajat cu tabele ( Tabelul 

periodic,Tabelul solubilității, Tabelul electronegativității, Legătura genetică dintre clasele de compuși 

anorganici), planșe și alte materiale didactice. Laboratorul de chimie este dotat cu  ustensile și reactivi chimici 

necesari procesului de instruire  conform curriculumului la chimie. Cabinetul de chimie este înzestrat cu nișa de 

ventilare, apă curgătoare, calculator și proiector. Proiectarea de lungă și scurtă durată sunt bine structurate, 

portofoliu este completat conform instrucțiunilor MECC. Caietele  de evaluări și lucrări de laborator ale elevilor 

corespund cerințelor. Registrele de clasă sunt completate cu acuratețe  conform proiectării de lungă durată. 

Acumularea de note este bună. În cadrul comisiei metodice promovează ore demonstrative, săptămâna chimiei 

(18.02.-22.02.2019) și activități extracurriculare ( Ringul chimiștilor-22.02.2019). 

Profesorul îndeplinește programa de studiu conform cerințelor curriculare. Are stilul propriu de predare și 

promovează diverse tipuri de lecții: mixte, de fixare a cunoștințelor, de  comunicare a noilor cunoștințe care 

dezvoltă la elevi atenția, gândirea logică și creativă. La ore practică  munca independentă și diferențiată  prin 

activități individuale, în perechi și în grup.Organizează și dirijază procesul de cooperare și de ajutor reciproc 

între elevi. Predarea materiei este însoțită de experimentul chimic și mijloace informaționale - TIC. La lecție se 

simte motivația învățării și menținerea interesului elevilor pentru lecție.Profesorul organizează reușit dirijarea 

activității de învățare și evaluare a rezultatelor obținute de elevi conform axei  obiectiv-sarcină-activitate-

realizare. La elaborarea testelor sumative, profesorul ține cont de conținuturile curriculare, nivelul de 

performanță al clasei, baremul de notare este indicat în testele de evaluare /2 variante. Notele de la testele de 

evaluare sumativă corespund celor din registru. Pe parcursul evaluării în conformitate cu planul de lungă durată  

s-a realizat probea de evaluare la clasa a VIII-a şi s-au fixat următoarele rezultate: nota medie – 7,57 ;  

%calităţii – 47,01% ; % reuşitei – 100%. Elevii D/lui au participat la concursurile școlare și raionale, însă pe 

parcursul ultimilor 3 ani nu s-au plasat pe locuri de frunte. 

Recomandări: 

1.De lucrat mai mult cu elevii dotați în promovarea lucrului științific și de cercetare pentru obținerea 

performanțelor. 

2. De activat interasistenţa la orele colegilor.  

 bine 
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Fizica  La momentul evaluării profesorul se află  în concediul medical. Pe perioada concediului medical orele din orar 

sunt comulate cu alte discipline. De efectuat o evaluare complexă suplimentară în perioada lunii mai 2019. 

fără 

apreci

ere 

Biologia Proiectărilele de lungă durată sunt întocmite pentru anul curent de studii 2018-2019, verificate, aprobate și 

discutate la ședintța comisiei metodice. Proiectele de scurtă durată sunt elaborate după planul ERRE, structurate 

lunar. Caietele de clasă și de evaluări controlate la timp, respectând baremul şi schema de notare. Registrele de 

clasă actuale cât şi din anii precedenţi sunt completate la timp cu acurateţe conform orarului. Curricula la 

disciplină e îndeplinită. În portofoliul profesorului sunt incluse materiale conform noii structuri. Participă la 

seminarele de biologie desfășurate în cadrul raionului. Organizează activităţi   extracurs ca: ,,Toamna de aur” – 

09.10.2018, “Ziua internațională de renunțare la fumat” – 21.11.2018, comunicare ,,Temele pentru acasă între 

necesitate şi supraâncărcare” în cadrul comisiei metodice din 19.10.2018. 

Profesoara  dispune de o bună pregătire teoretică şi metodică la disciplină. Crează condiţii optime pentru 

instruirea efectivă a elevilor. În cadrul orelor a utilizat atât metode tradiţionale cât şi interactive, diverse strategii 

pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare şi cerinţelor educaţionale ale elevilor. Aplică procedee de 

explicare prin utilizarea unui limbaj biologic adecvat, dirijarea învăţării, sistematizarea şi esenţializarea 

informaţiei în corelaţie cu obiectivele operaţionale propuse. Organizează şi dirijază procesul de cooperare şi de 

ajutor reciproc între elevi. Foloseşte  variate forme de evaluare a rezultatelor şcolare. În cadrul lecțiilor 

profesoara foloseşte tehnologiile  informaționale moderne - calculatorul, astfel  ridicînd și mai  mult 

randamentul lecției, iar fiecare elev este pus în situaţie de problemă cel puţin de 2-3 ori, ceia ce le crează o 

atenţie deosăbită la subiectul orei. Elevii D/ei în ultimii 3 ani au participat la toate concursurile rationale, 

obţinând rezultate modeste. Pe parcursul evaluării în conformitate cu planul de lungă durată  s-a realizat probea 

de evaluare la clasa a VIII-a şi s-au fixat următoarele rezultate: nota medie – 7,23 ;  %calităţii – 27,77% ; % 

reuşitei – 100%. 

 Recomandări:    

1.De incurajeze elevii să participle la formularea obiectivelor lecției,  şi la totalizarea orei. 

2.De  promovat  lucrul ştiinţific şi de cercetare cu elevii dotaţi. 

3.De activat interasistenţa la orele colegilor. 

bine 

Geografi

e  
Profesoara  îndeplinește  cu succes programa de studiu, are stilul său individual de predare.  Relațiile cu elevii 

sunt democratice, utilizează diferite forme și metode de lucru ca:  lucru în grup, individual, lucru cu manualul, 

brainstormingul, lucrul cu fișele, posterul,  metoda păiangenului, discuția dirijată,  problematizarea, completarea 

tabelelor etc.  În cadrul orelor de geografie se folosesc  hărțile de contur și murale, mostre geologice , ierbarul, 

planșele din dotare. Se utilizează TIC-ul  cu prezentări  ale elevilor. Crează condiţii optime şi confort psihologic 

adecvat pentru fiecare lecţie. Încuragează învăţarea centrată pe elev, învăţarea în grup, învăţarea în perechi. 

Utilizează diverse metode şi procedee de mobilizare a elevilor:  comparaţia, algoritzmizarea, lucrul cu harta, 

crearea situaţiilor problemă. Elevii  îşi asumă responsabilităţi pentru autoaprecierea muncii lor. Temele pentru 

acasă nu sunt voluminoase, sunt explicate şi corespund normelor didactice. Relațiile profesor-elev sunt foarte 

bune.  Atrage atenția la mediul ce ne înconjoară, legând subiectele predate cu localitatea natală. Elevii D/ei în 

ultimii 3 ani au participat la toate concursurile rationale, obţinând rezultate modeste. Pe parcursul evaluării în 

conformitate cu planul de lungă durată  s-a realizat probea de evaluare la clasa a VII-a şi s-au fixat următoarele 

rezultate: nota medie – 6,38;  %calităţii – 23.07% ; % reuşitei – 100%. 

Recomandări:     
1. De variat metodele de evaluare a activităţilor didactice desfăşurate. 

2.De  promovat  lucrul ştiinţific şi de cercetare cu elevii dotaţi. 

3.De activat interasistenţa la orele colegilor. 

1. 

bine 

Informati

ca 

Profesarul promovează prevederile curriculum-ului modernizat la informatică. Activitatea prestată este prin 

cumul, activitatea de bază fiind în cadrul IP Gimnaziul Boris Coșciuc, s. Dominteni. Dispunând de o pregătire 

foarte bună ca specialist, se impune cu toată energia profesională în promovarea actului didactic la informatică. 

Lecţiile promovate sunt din aspectul promovării clasice a actului didactic. Este în posesia documentelor 

curriculare, corespondente curriculei la informatică pentru treapta și nivelul respectiv, administrează eficient 

rețeaua de calculatoare, folosește NetOpSchool pentru activiăți demo. În enunțuri este concret, explicit şi copiii 

instruiţi sunt activi, însuşesc leger, realizează şi apreciază cantitativ şi calitativ obiectivele propuse. 

Echipamentul laoratorului de informatică este funcțional, dispune de aplicațiile necesare actului didactic, este 

utilizat eficient de profesor, mai puțin de către elevi. Tactul profesorului este benefic în relațiile cu elevii, 

asistență în activitatea practică sinestătătoare a elevilor. Profesorul este prezent şi în cadrul şedinţelor metodice 

cu profesorii de informatică, prezentînd alocuţiuni care sunt utile profesorilor de informatică. Programul 

educațional este realizat calitativ, corect și conform documentele curriculare întocmite anticipat: proiecte 

bine 
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didactice, portofolii electronice, colecții de materiale didactice care sunt prezente pentru fiecare act didactic, în 

temei fiind prezentarea electronică.  

Activitatea didactică bine realizată este şi măsura rezultatelor frumoase ale elevilor săi la concursurile de 

informatică. Așa cum profesorul activează în calitate de profesor de informatică în 3 instituții, în toate aceste 

instituții elevii dispun de premii în cadrul concursului de Tehnologii Informaționale, la nivel raional: 

2017 

Concurs raional – Diploma de mențiune, clasa VII,  

 Diploma de gradul II, clasa VIII. 

2018 

Concurs regional – Diploma de menţiune, clasa VII 

 Diploma de mențiune, clasa VIII. 

2019: 

 Diploma de gradul II, clasa VIII. 

În cadrul concursului de programare a calculatoarelor rezultatele sunt mai modeste: 

2019: 

 Diploma de Mențiune, clasa IX. 

Fiind o persoană modestă, dnulprofesor nu a aplicat pentru obținerea gradului didactic Doi, avînd în această 

direcție abilitățile respective. 

Se vor menționa în calitate de activități parțial realizate estimarea temporală a evenimentelor educaționale în 

cadrul lecției, operarea cu momentele educaționale (feedbach, aprecierea cu calificative, revenire la realizarea 

obiectivelor propuse), amplasarea elevilor la calculatoarele disponibile, partajarea produselor elevilor din cadrul 

lecției, sistematizarea portofoliului electronic. 

Recomandări: 

1. Estimarea corectă temporală a evenimentelor educaționale, realizarea unui feedback la final de lecție. 

(permanent) 

2. De promovat păstrarea produselor elevilor, partajarea lor, sistematizarea portofoliului electronic al 

fiecărui elev, aprecierea activității elevilor în baza produselor create. 

(pe parcurs) 

Istoria 

românilo

r  

Profesoara dispune de studii în domeniu; organizează activitățile instructiv educative în conformitate cu 

Recomandările MECC; utilizează materialul cartografic din dotare cît și procurat de instituție. Gestionează 

propria dezvoltare profesională continuă, respectă orarul stagiilor de dezvoltare profesională continuă.  

Proiectează demersul didactic în conformitate cu rigorile cadrului curricular al disciplinei predate. Elaborează 

proiecte didactice de lungă şi de scurtă durată corelând competențe, conținuturi, resurse, strategii și tehnologii 

didactice, formulând clar obiectivele și finalitățile procesului educațional pentru fiecare activitate. Include în 

proiectul didactic utilizarea echipamentelor și mijloacelor tehnice disponibile cât și perspectiva inter și 

multidisciplinarității. Elaborează obiectivele de evaluare, probele de evaluare respectând particularitățile de 

vârstă a elevilor, în baza curriculumului disciplinar. Creează un climat relaţional de încredere, solidaritate și 

respect, bazat pe principiile echităţii şi ale toleranţei.  

recomandări:  

1.A lucra în special cu copiii dotați pentru a obține performanțe 

bine 

Educația 

civică, 

educația 

pentru 

societate 

Educația civică și Educația pentru societate în IP Gimnaziul Gribova sunt promovate de professor cu studii 

superioare, cursuri de formare la disciplină EC în 2012,EPS-formări în perioada 2018-2019,  fără grad didactic;  

Profesoara depune un anumit efort pentru organizarea calitativă a procesului educaţional: a elaborat proiecte de 

lungă durată la Educația civică conform recomandărilor MECC; a participat la ședințele de formare pentru 

disciplina Educația pentru societate. 

   Proiectul de lungă durată la EPS, conține doar Recomandările de la ședințe desfășurate în teritoriu: nu este 

foaie de titlu, n-a fost racordat la structura unii proiect de lungă durată, n-a fost semnat de directorul adjunct. 

Registrul asociat pentru EPS, clasa a V-a la momentul verificării completat superficial. 

   Proiectele la zi doar sub formă de telegramă. Proiectarea prezentată respectă parţial cerințele faţă de procesul 

proiectării şi faţă de documentul emis ca produs. Acest indiciu este dovada slabei măiestrii didactice a 

profesoarei în raport cu necesitatea centrării efective pe elev . În  demersul didactic al lecţiei nu se respectă un 

cadru de învățare preferat, de exemplu, cel recomandat, ERRE.  Organizează evenimente interactive cu elevii  

în funcţie de interesul, capacităţile  acestora, dar ponderea implicării elevilor în activitatea de învăţare şi 

formare este neuniformă. Nu anunţă întotdeauna obiectivele orei şi nu revine la evaluarea gradului de realizare a 

lor. Nu formulează clar finalitățile procesului educațional pentru fiecare activitate, corelată cu prevederile 

curriculare, ci, instantaneu, se trece la alt segment didactic. 

   În timpul orelor dna a diversificat activitățile: activități frontale, individuale, în grup dar nu de fiecare dată a 

obținut rezultatul scontat, deoarece nu era stabilit timpul efectiv de lucru, fișele nu era adaptate pentru vârsta 

satisfă

cător 
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elevilor, explicația profesorului neclară.  Disciplinele necesită utilizarea TIC în timpul orelor.  

Recomandări 
1.Administraţia instituţiei de învăţământ să elaboreze şi să aplice un mecanism de monitorizare a eficienţei 

demersului educațional  prin proceduri și măsuri de îmbunătăţire a proceselor ce demonstrează realizarea 

obiectivelor trasate.  

2.Se solicită a se respecta  recomandările specificate conform  Reperelor metodologice privind organizarea 

procesului educaţional la EC și EPS. 

3.Să se perfecteze proiectarea de lungă durată la EPS.  

4.Să  se implementeze  caracterul formativ al învățării prin varierea strategiilor și a metodelor de lucru. A se 

asigura crearea situațiilor de învățare care stimulează formarea și dezvoltarea competențelor.   

5.A se aplică eficient strategii și tehnologii didactice interactive, cooperante,  asigurând finalitățile și 

conexiunile necesare. 

Educaţia 

fizică 

activitate prin cumul, studii superioare in domeniu, profesoară de educatie fizica cu o vechime in munca de 9 

ani. In 2018 a sustinut gradul didactic doi, cursuri de formare 2017, în posesia proiectelor didactice de lungă si 

scurta durata, care corespund cerintelor curriculare si sunt vizate de directia institutiei. Profesoarea poseda 

metodica predarii obiectului in cauza. Lctiile sunt organzate si petrecute la un inalt nivel metodic, tinind cont de 

particularitatile de virsta si de gradul de pregatire al elevilor. Toate lectiile incep la timp si in mod organizat cu 

interogarea elevilor ce elemente cunosc  pentru combinatia de evaluare. Au fost asistate lectiile la 

compartementul gimnastica. Elevii indeplinesc combinatii in intregime. In etapa pregatitoare a lectiei 

profesoarea se stradue sa aleaga exercitii dupa greutate ,temp si deferentiat pentru fete si baieti. Exercitiile de 

pregatire a organizmului pentru partea de baza sunt petrecute in mers si pe loc,unde incep de la cap si terminind 

cu membrele inferioare.Tot aici se fac si exercitii special. Profesoara foloseste metoda verbala, iar la cea 

demonstrative o face un elev s-au o eleva mai bine pregatita din clasa.Foarte mult se lucreaza individual cu 

elevii care au o pregatire mai slaba mobilizindui in asa mod ca sa obtina un rezultat mai bun.Lectiile au fost 

organizate si petrecute in sala de sport folosind inventarul necesar (saltele,coarde,scara de gimnastica). Fiecare 

elev poseda pasaportul sanatatii si caet la obiect care ii face singuri sa-si determine nivelul de pregatire fizica si 

functionala la inceput si la sfirsit de an scolar. 

Dcumentatia lucrului extrascolar (regulamentul competitiilor interne,registrul sectiilor sportive ) se afla in 

ordinea cuvenita. Registrele se complecteaza la timp, se noteaza elevii conform muncii depuse in timpul lectiei. 

Elevii primesc insarcinari concrete pentru lucrul de acasa pentru ale usura indeplinirea elementelor invatate 

(echilibrul pe un picior,podul,tinuta pe cap si brate,rostogolire inainte si inapoi). 

Colectivul de elevi ,in ultima perioada a avansat participind la competitiile din cadrul Spartachiadei rationale 

avind rezultate bune. Directia Institutiei a locat 7000 lei pentru procurarea inventarului sportiv. 

Recomandări : 

1. De a obtine ca toti elevii sa aiba echipament sportive la lectii. 

2. In cadrul lectiilor sa se foloseasca material ilustrativ (fise,tabele) 

bine 
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Educaţia 

muzicală 

Cursuri de calificare, recalificare: 2014- Cursuri de formare continuă „Ed. muzicală”/ Institutul de Științe ale 

Educației; Cursuri Implementarea ECD-2018. Monitorizarea activităţii cadrului didactic de către echipa 

managerială, prin intermediul consiliul Profesoral, Consiliului de Administraţie, Consiliului Metodic (pentru 

ultimii 5 ani). Lecţii deschise: Compozitori înaintași .Alexandru Flechtenmacher. Cântecele:  „ Hora unirii”  

„Mama luiȘtefancel Mare .”Uvertura „Moldova- Clasa:  a IV –a, 28 / 01 – 2019 

Monitorizarea activităţii cadrului didactic de către echipa managerială, prin intermediul consiliul Profesoral, 

Consiliului de Administraţie, Consiliului Metodic s-a realizat prin: 

Evaluare tematică: 

 Competența tehnică și tehnologică garanteză succesul în educație 

 Strategii de formare evaluare a vorbitorului cult de limba română 

 Evaluarea proiectelor didactice de lungă durată a profesorilor ce activează în cadrul Comisiei 

Metodice. 

 Evaluarea competenţelor elevilor clasei a V-a la disciplinele şcolare educaţia muzicală 

 Situaţia şcolară la disciplinele catedrei. Modalităţi de ameliorare a situaţiei şcolare a elevilor cu 

insucces în reuşită. Ritmicitatea notării elevilor la disciplinele catedrei. 

 Monitorizarea implementării ECD în clasele primare controlului tematic”Managementul temelor 

pentru acasă” 

I. Rezultatele evaluărilor, promovate în cadrul inspecţiei şcolare: 

Clasa __VII-a___ 

Nr elevi pe lista ____20___ 

Nr elevi ce au scris ___16____ 

%calităţii 81.25 

%reuşitei 100 

Media la evaluare 8.43 

Media evaluării precedente ( sau media tuturor 

notelor acumulate până la lucrare) 

8,93 

Puncte tari: 

 proiectarea activității didactice este centrară pe elevi și se pune accent pe formarea competențelor; 

 -în cadrul activităților didactice formularea obiectivelor de către profesor au fost formulate conform vărstei  

 elevilor și capacităților lor; 

 -activitățile didactice au fost desfășurate cu respectarea tuturor secvențelor și a etapelor; 

 -a fost prezentă în cadrul activităților o corelare inter-,pluri- și trandisciplinară; 

 -în cadrul activităților profesorul atrage atenție aspectelor educative și valorificarea valenților  

ducaționale din perspectiva utilizării cunoștințelor în viața cotidiană și argumentată.  

Recomandări: 

Pentru direcţia gimnaziului: 

gimnaziul să dispună de o încăpere dotată pentru desfășuarea orelor de educație muzicală cu 

calculator, cu aparataj pentru audierea muzicii; 

Pentru Cadrul didactic: 

de atras atenție la calitatea materialul folosit în cadrul lecției;  

de atras mai atenție la ECD, la autoevaluarea elevului; 

 Bine 
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 Educația 

plastică. 

Proiectul de lungă durată, este realizat respectîndu-se concepția didactică a disciplinei fiind axată pe corelarea 

competențe-subcompetențe-obiective operaționale, strategii educaționale și unitățile de conținut.Se conțin 2 

evaluări sumative și și cinci formative.  Planificarea  de scurtă durată  este elaborată după  cadrul ERRE.Sunt 

prezente proiectările zilnice de la început de an de studii.   Pe parcursul asistării la ore a fost evident că se 

raspectă etapele lecţiei , implementînd eficient  subcompetenţele curriculumului care susţine valorificarea  

creativităţii elevilor, unde actul de creaţie dă naştere la imaginea artistico-plastică . Profesoara formează 

atitudini fundamentale pozitive la elevi faţă de lume, oameni .În aşa fel cultivă  propria viziune artistică pentru 

fiecare elev în parte.Se utilizează  TIC la lecțiile de educație plastică. Cadrul didactic organizează spaţiul 

educaţional încât să faciliteze  comunicarea şi colaborarea între elevi aplicând un set de metode și strategii 

participative. Elevii sunt susținuți la autoevaluarea propriilor lucrări și evaluarea reciprocă. Fiecare elev este 

tratat cu respect. 

Calificativele sunt acordate pe bază de produse realizate de către elevi ce nu sunt raportate criteriilor de succes 

stabilite de MECD (criteriile se aflau pe masa elevilor, dar nu erau utilizate) și a descriptorilor de performanță, 

dar în baza unui plan de evaluare a lucrărilor plastice. Aici este o scăpare a cadrului didactic ce urmează a fi 

corectată. 

Puncte tari 
1. Mijloacele de lucru sânt adaptate particularităților de vîrstă. 

2. Activitățile se axează pe  experiența și trăirele elevilor, corelarea cu situațiile de viață, cultivarea gustului 

estetic. 

3. Elevii utilizează adecvat vocabularul plastic. 

4. Realizarea conţinuturilor curriculare la educaţia plastică în baza manualului  , cerinţelor curriculare şi a 

scrisorilor metodice; 

5. Se utilizează TIC-ul în procesul de cunoaștere și studiere a conținuturilor curriculare . 

6. Autoevaluare, evaluare reciprocă  

7. Conţinuturile curriculare sunt înregistrate în cataloage în conformitate cu modulele curriculare la  educaţia 

plastică , corespund planificărilor de lungă durată.  

 Carențe: 

1.  Autoevaluare, evaluare reciprocă nu are loc în baza criteriilor de succes. 

2. Volumul temei pentru acasă la clasa a VI-a a fost prea mare, pentru viitor de echilibrat sarcinile pentru 

acasă pentru maximum 15 minute. 

Recomandări 
În procesul autoevaluării propriilor creații de susținut elevii prin întrebări scurte și simple pentru a 

argumenta criteriul menționat, fie că sa respectat în lucrare ori că a fost neglijat.    Aceasta ar permite 

elevilor, ca pentru viitoarele lecții, să conștientizeze inteligent cum să redee și la ce să fie atenți în crearea 

lucrării plastice.  

bine 

Educația 

tehno 

logică.  

Documentația: proiectare didactică sunt bine concepute: se respectă prevederile şi cerinţele curriculum-ului 
modernizat axat pe formare de competenţă ,,Ghidului de implementare a curricumului pentru clasa a VI-IX-a, 
conform curricumului reconceptualizat pentru clasa a V-a, conform reperelor metodologice de organizare a 
procesului educaţional la disciplină în anul de studii 2018-2019. Activitățile de predare-învățare-evaluare sunt 
orientate spre formarea competențelor specifice disciplinei de educație thnologică. Se utilizează tehnologiile 
informaționale în scopul eficientizării procesului educațional.Mijloacele de lucru utilizate în activitatea practică 
sunt adaptate  particularităților de vârstă ale elevilor.Cadrul didactic asigură prin intermediul activității în grup, 
colaborarea între elevi în scopul realizării sarcinilor propuse. Atitudinea personală față de elevi a permis ca 
lecțiile promovate să contribuie la crearea unui mediu prietenos copilului. Profesoara participă la activitățile 
programului de formare continuă la nivel de instituție și  activitățile de formare continuă la disciplină la nivel 
de raion. 
Carențe: 

- De acordat atenție cuvenită stabilirii eficiente  a obiectivelor și de asigurat realizarea lor. 
-  Lipsa expoziției de articole de artizanat reduce motivarea elevilor pentru studierea meșteșugului 

popular.  
- De evaluat produsele elevilor în baza unor criterii de evaluare stabilite preventiv. 
-  Să se asigure corelarea intra, -inter și transdisciplinară  în cadrul desfășurării orelor de educație 

tehnologică. 
Recomandări: 
-Studierea literaturii metodice și de specialitate referitor la metodica și didactica disciplinei. 
- Să valorifice eficient implementarea metodologiei evaluării criteriale prin descriptori în desfășurarea 
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procesului educațional. 
Activitat

ea 

biblioteci

i 

Biblioteca este amplasată  într-o încăpere  cu o suprafață de 30m
 
 m.p. , sală de lectură cu 12 de locuri pentru 

utilizatori, care întrunește toate cerințele pentru studiu și lectură pentru toate categoriile de utilizatori. Pentru 

manuale  este încăpere separată. Este dotată cu calculator  conectat la Internet, în scopul de a perfecta 

documente de moment.   În cadrul Consiliului de Administrație local s-a ascultat întrebarea  privind  rezultatele 

controalelor cu privire la păstrarea colecției de manuale, fapt ce este reflectat în procesul-verbal.  

   Planul de activitate al bibliotecii este precedat de un scurt bilanț al activității bibliotecii pentru anul precedent 

de studii şi sunt trasate obiectivele pentru anul nou de studii fiind întocmit în concordanţă cu planul de activitate 

al gimnaziului şi conţine toate compartimentele necesare.  

Colecţia de carte a gimnaziului constituie  ex.7506 din care: 3975 ex. manuale şi 3531 ex. literatură metodică şi 

beletristică. La compartimentul asigurarea cu manuale a elevilor din cl. I-IX sunt asiguraţi cu manuale gratuit la 

nivelul de 100%. 

Documentaţia bibliotecii: registrele de evidenţă a manualelor, de mişcare a fondului, se perfectează corect și la 

timp. Carențe sunt la perfectarea registrului de evidenta zilnica a bibliotecii.  

Colecţiile de publicaţii sunt aranjate pe rafturi în conformitate cu categoriile de utilizatori, nefiind clasificate 

după CZU (clasificarea zecimală universală), lipsesc semnele de autor. Toate publicaţiile sunt supuse 

obligatoriu evidenţei de bibliotecă fiind înregistrate în ordinea primirii lor. Bonurile de livrare şi casare se 

păstrează în mape aparte. Utilizatorii au acces liber la colecția de carte. Biblioteca este dotată suficient cu 

literatură pentru elevii din treapta gimnazială, dar se simte necesitatea de noi achiziții pentru a renova colecția 

de carte pentru elevii treptei primare. În anul de studiu 2018-2019 au fost procurate dicționare pentru clasele 

gimnaziale și primare în sumă de 8000 de lei. Biblioteca este abonată la 6 titluri ediții periodice. În bibliotecă 

sunt organizate expoziţii de carte către sărbătorile naţionale, aniversările scriitorilor, tematice. Elevii primesc 

abilități practice de reparație a cărților în cadrul întrunirilor în bibliotecă cu genericul „Comoara din ghiozdan”.  

Recomandări: 

1. De reînoit podeaua în bibliotecă. 

                        (pe parcurs) 

2. Colecţiile de publicaţii clasificate după CZU (clasificarea zecimală universală) 

      (septembrie 2019) 

3. Separarea literaturii prin divizoare și semnele de autor 

(septembrie 2019) 

4. Decontarea manualelor din scrisoarea   nr.13 din 22 decembrie 2017. 

(septembrie 2019) 

bine 

Activitat

ea CDS: 

CDS suplinește 0,75 unități de cadru didactic de sprijin, având în asistență 11 elevi cu necesități speciale: 5 

elevi din ciclul primar și 6 din ciclul gimnazial, 9 elevi cu forma de incluziune totală, 1 elev cu forma de 

incluziune parțială și 1 elev cu forma de incluziune ocazională.  

Din 01.09.2013 și până în prezent d-na activează în calitate de CDS și își exercită atribuțiile și responsabilitățile 

conform Fișelor de post aprobate de către managerul instituției de învățământ la începutul fiecărui an școlar. 

Fișa de post corespunde anexei nr. 2 din ordinul MECC nr. 209 din 27.02.2018. La momentul monitorizării 

fișele de post anterioare se păstrau în dosarul personal al cadrului didactic de sprijin. Toate mapele și registrele 

recomandate pentru activitatea zilnică sunt în ordine. S-a constatat: 

1) Planificarea activității: există planul pentru anul de studii 2018-2019, planul lunar și planul săptămânal 

completat conform Reperelor Metodologice privind activitatea CDS în instituțiile de învățământ 

general, fiind coordonate cu CMI și aprobate de managerul instituției; 

2) Registrul de evidență a celor 11 copii asistați este întocmit conform modelului recomandat de SAP și 

este reactualizat în data de 19.03.2019; 

3) Dosarele elevilor asistați sunt completate cu PEI-urile, CM la disciplinile limba și literatura română, 

matematica, materiale de lucru pentru fiecare copil. Acestea corespund structurii recomandate de către 

Serviciul de Asistență Psihpedagogică; 

4) PEI-urile anterioare sunt prezente în dosarele elevilor cu CES, cele pentru anul curent de studiu sunt 

completate conform structurii revizuite și adaptate; 

5) La fiecare etapă a lecției elevii cu tact și măiestrie au fost ghidați de către CD/CDS, primind sarcini 

diferențiate, fiind ajutați prin încurajări, implicare în grup, atenționări, laude, aprecieri la momentul 

necesar. Elevii au putut fi incluși în subiectul clasei, au înțeles conținutul studiat, au fost apreciați 

corespunzător, au primit teme individuale pentru acasă. Acești copii se simt confortabil, acceptați și 

înțeleși. La limba română, clasa I-âi, CDS a însoțit un copil cu dizabilități de auz. Pe parcursul lecției 

acesta a fost implicat în conținutul clasei, a lucrat pe fișe individuale, în caietul personal, ajutat de CDS 

în comunicarea orală; 

6) Prestarea serviciilor individualizate conform orarului: în cadrul lucrului individual CDS a asistat un 
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elev din clasa a I-âi cu dizabilități de auz. În timpul activității a început cu reamintirea materalulul 

verbal de la activitatea precedentă. A învățat cuvinte noi, a antrenat exerciții pentru dezvoltarea 

percepției auditive și a lucrat la calculul matematic conștient. Toate materialele copilului se păstrează 

în portofoliul său individual. CDS face legătura ce ceea ce studiază la clasă și cu logopedul din cadrul 

SAP. Copilul a înregistrat progrese, a început să articuleze conștient cuvinte. Activitățile se fac 

sistematic. Este atașat emoțional de CDS; 

7) Organizarea/realizarea activităților în CREI este conform planului săptămânal de asistență a celor 11 

elevi asistați CDS desfășoară activități ocupaționale (ergoterapie, ludoterapie, consilieri) după ore, 

conform recomandărilor SAP. CREI este dotat din sursele proprii ale instituției (mobilier, calculator, 

imprimantă, rechizite de birou, etc.). În aceiași sală se află și Ludoteca, cu multe materiale donate din 

cadrul proiectelor. Aici, în dulap separat, sunt diverse consumabile, mape, materiale confecționate în 

cadrul activităților ocupaționale: lucrări din plastelină, foi colorate, materiale din natură, etc. 

Activitățile ocupaționale ajută mult elevilor să se concentreze, să-și formeze abilități de lucru 

individual, să relaționeze, să se simtă confortabil în instituție/în CREI; 

8) Rapoartele de activitate anterioare sunt elaborate semestrial și anual, au fost prezentate în cadrul 

Consiliilor Profesorale din instituție (conform proceselor verbale);  

Recomandări:  

- Continuarea acordării suportului educațional și abilitarea elevilor cu necesități speciale pentru 

achiziționarea nivelului adecvat de competențe școlare; 

- Colaborarea eficientă cu cadrele didactice la clasă, părinți, specialiști SAP, în scopul stabilirii 

modalităților optime de lucru cu elevii cu CES pentru a realiza obiectivele stipulate în PEI; 

- Pregătirea/elaborarea/adaptarea materialelor de învățare pentru lucrul cu copiii, în baza 

recomandărilor SAP. 

Capitolul V.Concluzii: 

 Nivelul de implementare a politicii de stat în domeniul  învăţământului, respectarea Legislaţiei Republicii 

Moldova, a actelor normative de stat, referitoare la organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional este 

asigurat plenar, cu responsabilitate şi profesionalism  autentic de către toţi angajaţii instituţiei;  

 Calitatea managementului educaţional  este de nuvel înalt.  

 Promovarea  parteneriatului cu comunitatea şi   alţi factori  de decizie în soluţionarea problemelor instituţiei 

denotă un traiect  ajustat,  cu impact pozitiv pentru toţi actorii educaţionali. 

 Perfecţionarea managementului schimbării în contextul şcolii prietenoase copilului şi educaţiei incluzive este 

avansată și reaalizată foarte bine. 

 Instituţia asigură competitiv implementarea tehnologiilor informaţionale în educaţie; 

 Evaluarea nivelului de implementare a curriculum-ului şcolar denotă realizări bune.  

 e atestă marea diversificare a profilurilor  de activitate extraşcolară, implicarea rezultativă în diferite proiectele 

educaţionale, corelarea cu necesităţile sociale actuale şi de perspectivă, care per ansamblu au schimbat 

substanţial imaginea şcolii; 

 Resursele umane şi materiale în asigurarea condiţiilor optime pentru funcţionarea instituţiei se  utilizează cu 

eficienţă în măsură  mare, cu oportunităţi orientate  spre dezvoltarea continuă şi durabilă, prin recrutarea 

diverselor tipuri de mijloace.  

 

Calificatul general propus de echipa de inspectare: bine. 

 

1.A se discuta rezultatele inspectării la  şedinţele Comisiilor Metodice,  Consiliului Profesoral. 

2.A se elabora  Planul de remediere şi îmbunătăţire, reperându-se pe recomandările echipei de evaluare  până la 

19.04.2019.  

3.Realizarea prevederilor Planului de remediere și îmbunătățire a calității procesului instructiv-educativ pănă la 

19.04.2020. 

 

membrii comisiei de evaluare,  

vezi Ordinul  nr. ____ din _______2019 

 
ex. Chistruga Gheorghe,  

specialist principal, DÎTS Drochia 
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