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                                 Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

Standard 1.1. Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor/ 

copiilor 

Domeniu: Management 

Indicator 1.1.1. Prezența documentației tehnice, sanitaro-igienice și medicale și monitorizarea 

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

Dovezi   Extras din Registrul bunurilor imobile; Pașaportul tehnic al instituției; 

Actul pentru trecerea în revistă a insituției de învățământ pentru noul an 

de studii; Autorizația sanitară pentru funcționare; Autorizație sanitar-

veterinară de funcționare  

Constatări  Gimnaziul ”Ion Creangă” deține în ordine sistemică  toată documentația 

tehnică, sanitaro-igienică și medicală obligatorie și monitorizează 

permanent respectarea normelor sanitaro-igienice și de securitate 

tehnică. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

pe toată durata programului educativ 

Dovezi   Contractul individual de muncă cu paznicii, camere de luat vederi, care 

vizualizează instituția în interior și teritoriul adiacent, programul de 

lucru pentru personalul de serviciu/ușier. Registrul vizitatorilor. Fișele 

de post ale angajaților, compartimentul cu privire la prevenirea ANET. 

Constatări  Gimnaziul ”Ion Creangă”  deține toate actele referitoare la pază și 

asigură integral, inclusiv pe durata programului educative, securitatea 

elevilor, a incintei și a teritoriului adiacent, în colaborare sistemică cu 

APL și cu alte structure de resort. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

Dovezi   Orarul elaborat în conformitate cu prevederile Planului-cadru și aprobat 

de managerul gimnaziului; procesele-verbale ale CA nr. 01 din 

24.08.2020 și nr.03 din 02.10.2020  cu privire la aprobarea orarului 

lecțiilor/modificărilor, activităților extradidactice și al sunetelor. 

Constatări  Gimnaziul ”Ion Creangă”  respectă integral cerințele de proiectare orară 

a activităților educaționale și asigură un program echilibrat și flexibil 

pentru elevi. Orarul activităților didactice și extradidactice sunt 

elaborate în conformitate cu cerințele curriculare și cu prevederile 

Planului-cadru. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

Dovezi   Asigurarea sălilor de studii cu mobilier școlar diferențiat, în dependență 



de particularitățile de vârstă (nr.3, nr.4, nr.5, nr.6). În anul de studii 

2020-2021, gimnaziul a procurat 45 de seturi de mobilă pentru elevi. În 

instituție activează Centrul de resurse pentru copiii cu CES. 

Constatări  Gimnaziul ”Ion Creangă”  dispune de spații educaționale adecvate și 

asigură toate categoriile de elevi cu locuri corespunzătoare 

psihofiziologige individuale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

etc.), în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 

Dovezi   Au fost alocate, din bugetul gimnaziului, 9000 lei pentru procurarea 

echipamentului, utilajelor, detergenților, dezinfectanților etc. 

Constatări  Gimnaziul ”Ion Creangă” asigură prezența, funcționalitatea și 

conformitatea cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 

a materialelor de sprijin (echipamente, utilaje, dispositive, ustensile) 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

elevilor/ copiilor*(după caz) 

Dovezi   Autorizarea sanitară pentru funcțuionare a gimnaziului, inclusiv și a 

blocului alimentar, elaborată în baza evaluării obiectului, a fost obținută 

în termenii stabiliți.  

Constatări  Gimnaziul ”Ion Creangă” este dotat cu spații pentru prepararea și 

servirea hranei care corespund în totalitate normelor sanitare în vigoare 

privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul tuturor 

elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi   Blocul sanitar din interiorul instituției a fost construit conform cerințelor 

sanitare în vigoare și a fost dat în exploatare la 15.09.2020. Contract de 

antrepriză privind achiziția prin COP nr.08 din 14.07.2020. În anul 

2021, a fost instalată rețeaua de apeduct în fiecare clasă, volumul 

alocațiilor fiind estimat la 200,9 mii lei. Cabină adaptată pentru pentru 

copiii cu CES. Asigurarea integrală cu dezinfectanți și detergenți. 

Constatări  Gimnaziul ”Ion Creangă”  este dotat cu bloc sanitar (toalete, lavoare), 

care respectă în totalitate normele sanitare și criteriile de accesibilitate, 

funcționalitate și confort pentru copii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 



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

Dovezi   Actul de evaluare, elaborat de către Comisia pentru trecerea în revistă a 

insituției către noul an de studii 2021-2022 din 10.08.2021 (pregătirea 

gimnaziului pentru noul an de studii a fost apreciată cu calificativul 

”foarte bine”. Pașaport energetic (raport tehnic). Este instalat sistemul 

de alarmă antiincendiară. Lemnul a fost prelucrat cu solușie ignifugă. 

Constatări  Gimnaziul ”Ion Creangă”  dispune în totalitate de mijloacele 

antiincendiare și de ieșiri de rezervă, utilizează, în linii mari, eficient un 

sistem de marcaje de direcții și le monitorizează periodic  

funcționalitatea. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație 

rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor 

Dovezi   Planul managerial anual, compartimentul ”Ocrotirea vieții și sănătății 

elevilor” și ”Prevenirea abuzului, neglijării, exploatării și traficul 

copilului”; registrele de instruire a elevilor în domeniul protecției vieții 

și sănătății; registrele de instruire a angajaților în domeniul ocrotirii 

muncii; cataloagele claselor. Elevii gimnaziului au ocupat locul I la 

concursul rational al pliantelor și filmulețelor ”Coronavirus: reducem 

riscul infectării”. 

Constatări  Gimnaziul ”Ion Creangă” organizează și desfățoară sistematic, pentru 

elevi și pentru adulți, activități de învățare și respectare a regulilor de 

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

de acordare a primului ajutor.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard            10 10 

 

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității 

fizice și psihice a fiecărui elev/ copil 

Domeniu: Management 

Indicator 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice și operaționale, a acțiunilor de colaborare 

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

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

ANET 

Dovezi   Politica de protecție a copilului, reflectată în Planul managerial anual, 

compartimentul ”Prevenirea abuzului, neglijării, exploatării și traficul 

copilului”. Implementarea ”Metodologiei de aplicare a procedurii de 

organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de 

învățământ în cazurile de ANET”, discutată  la prima ședință de lucru cu 

angajații gimnaziului la începutul fiecărui an de studii. Registrul de 

mediatizare a documentelor cu privire la prevenirea violenței în școală.   

Constatări  Gimnaziul ”Ion Creangă” proiectează sistematic acțiuni de colaborare cu 



familia, cu APL, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției 

elevului, inclusiv acțiuni de informare a lor în privința procedurii legale 

de intervenție în cazurile ANET. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 1.2.2. Utilizarea eficientă a resurselor interne (personal format) și comunitare (servicii 

de sprijin familial, asistență parentală etc.) pentru asigurarea protecției fizice și psihice a 

copilului 

Dovezi   În gimnaziu activează un cadru didactic, licențiat în psihopedagogie. 

Instituția colaborează eficient cu organele de drept și organizează 

sistematic  întâlniri cu reprezentații Procuraturii, Inspectoratului de 

poliție în vederea familiarizării/informării elevilor cu drepturile și 

obligațiunile acestora. În instituție este instalată cutia pentru plângeri și 

reclamații. Consilierea părinților, conform graficului de lucru al 

psihologului școlar. Consilierea copiilor și părinților în probleme de 

psihopedagogie, conform Fișei de structurare a timpului de muncă. 

Constatări  Gimnaziul ”Ion Creangă” dispune în totalitate de personal calificat 

pentru prevenirea/intervenția în cazurile ANET și folosește eficient și 

oportun resursele existente în comunitate pentru asigurarea protecției 

integrității fizice și psihice a fiecărui copil. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 1.2.3. Realizarea activităților de prevenire și combatere a oricărui tip de violență 

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

Dovezi   Instituția noastră organizează semestrial sesiuni de informare și formare 

privind violența, prin implicarea specialiștilor în domeniu (asistent 

social, polițistul de sector). 

  Se organizează ședințe cu părinții unde sunt vizate subiecte cu privire la 

prevenirea violenței în familie. 

  Se organizează traininguri cu diriginții privind prevenirea violenței 

țcolare etc. 

Constatări  Gimnaziul ”Ion Creangă” realizează un proces formativ sistemic, pentru 

elevi/adulți, privitor la combaterea oricărui tip de violență. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății 

Dovezi   Activitatea Centrului de resurse, cu două cadre didactice de sprijin.  

Protocol de colaborare cu A.O. Centrul pentru Copilărie, Adolescență și 

Familie ”PRODOCS”. Participarea în proiectul național ”Pestalozzi”. 



Colaborarea eficientă cu DASPF și Centrul ”Epitrop”. 

Constatări  Gimnaziul ”Ion Creangă” oferă tuturor elevilor, prin personal calificat, 

prin implicare activă a comunității în acțiuni de prevenire a 

comportamentelor dăunătoare sănătății, accesul integral la servicii de 

sprijin în vederea asigurării dezvoltării fizice, mintale și emoționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard              5          5 

 

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

mod sănătos de viață 

Domeniu: Management 

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

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

în promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 

Dovezi  Acțiunile din Planul managerial anual, compartimentul ”Ocrotirea vieții 

și sănătății elevilor”. Panouri informative tematice, afișate sistematic în 

gimnaziu.  

Constatări  Gimnaziul ”Ion Creangă” și cadrele didactice, în colaborare cu familiile 

și serviciile publice de sănătate, proiectează sistemic activități de 

promovare a valorii sănătății fizice și mintale a elevilor și a stilului 

sănătos de viață, preponderent în instituție și mai puțin în comunitate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor 

materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională 

etc.) pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 

Dovezi   Registrul de evidență a activității psihologului. Ședințe de 

psihodiagnoză, intervenție psihologică, ședințe individuale de 

psihodiagnoză (registru). Consiliere și consultare psihologică (plan de 

acțiuni). Scenariile activităților psihopedagogice (meselor rotunde, 

seminarelor, trainingurilor etc). 

Constatări  Gimnaziul ”Ion Creangă” asigură permanent condiții fizice, resurse 

materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni 

de terapie educațională) pentru profilaxia  problemelor psihoemoționale 

ale elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 1.3.3. Realizarea activităților de promovare/ susținere a modului sănătos de viață, de 

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

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

copiilor la programe ce promovează modul sănătos de viață 

Dovezi   În anul de studii 2020-2021, au fost organizate competiții sportive  la 



baschet, ciclism, atletism; concursul de desene  ”Siguranța la traficul 

rutier”. Cadrele didactice, elevii și familiile elevilor participă la 

implementarea proiectului național ”Incluziune socio-școlară a copiilor 

din familii vulnerabile în sistemul educational”, inițiat de Centrul 

”PRODOCS”. 

Constatări  Gimnaziul ”Ion Creangă” incurajează inițiative și realizează activități de 

promovare/susținere a modului de viață sănătos, de prevenire a riscurilor 

de accident, îmbolnăviri, surmenaj, de profilaxie a stresului și oferă 

acces elevilor la programe educative în acest sens, implicându-i 

permanent în diseminarea experiențelor valoroase, ce țin de sănătate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,75 

Punctaj acordat: -  

1,75 

Total standard              5    4,5 

 

Dimensiune I 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Gimnaziul ”Ion Creangă” este un 

mediu de lucru sigur și sănătos prin: 

- monitorizarea și revizuirea 

periodică a activităților pentru a 

asigura conformitatea acestora cu 

standardele de protecția copilului; 

- supervizarea personalului cu 

scopul de a preveni abuzul față de 

copii; 

- oferirea suportului părinților cum 

să-și protejeze copiii; 

- instruirea periodică a elevilor și a  

angajaților privind securitatea la ore/ 

la locurile de muncă; 

- asistența psihopedagogică 

calificată, acordată elevilor și 

părinților acestora. 

 Elevii și angajații sunt tratați cu 

respect, răbdare, integritate, 

amabilitate, demnitate și 

considerație. 

 Activitatea  extrașcolară 

limitată din cauza 

deficitului bugetar, ca 

urmare a finanțării 

conform formulei ”per 

elev”. 

 Starea materială precară a 

unor familii și 

imposibilitatea de a 

asigura o existență decentă 

copiilor. 

 19  elevi ai gimnaziului se 

educă în familii socialment 

vulnerabile (părinți 

divorțați sau cu un 

comportament asocial). 

 Lipsa, din partea unor 

părinți, a interesului față 

de activitățile și 

programele educaționale 

desfășurate în școală. 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 
*Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții 
școlare [Standardul nu se aplică IET] 

Domeniu: Management 

Indicator 2.1.1. Definirea, în planul strategic/ operațional de dezvoltare, a mecanismelor de 

participare a elevilor/ copiilor la procesul de luare a deciziilor, elaborând proceduri și 

instrumente ce asigură valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe 

subiecte ce țin de interesul lor imediat 

Dovezi   Alegerea Președintelui CE și a membrilor prin vot secret 

Proces-verbal nr.1 din 18.09.2020 



 Raport lunar realizat de către președintele CE (mapa CE) 

 Planul activității educative regăsit în Planul strategic de dezoltarea al 

Gimnaziului,,Ion Creangă” 

Constatări  Gimnaziul,,Ion Creangă” proiectează sistematic și elaborează  

mecanisme  eficiente  de participare a elevilor  la procesul de  luare a 

deciziilor  și oferă informații complete  și oportune  pe subiecte ce țin de 

interesul lor imediat  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită democratic și 

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

copii 

Dovezi   Existența Consiliului de elevi,constituit în urma alegerilor din: 

președinte , vicepreședinte, secretar, membri 

 Regulamentul CE 

 Plan de activitate al CE 

 Procese-verbale de la ședințele CE 

Constatări  În Gimnaziul,,Ion Creangă” există o structură asociativă a elevilor,CE,  

constituit democratic, cu un plan de activitate funcțional și participare 

periodică a acestora la  luarea deciziilor  cu privire la aspectelede interes 

pentru ei. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

etc.) 

Dovezi   Existența radioului școlar; 

 Panoul informativ renovat periodic;materialele se păstrează în mapa CE. 

 Pagină de pe Facebook (Obictiv Călărași) 

Constatări  Gimnaziul ,,Ion Creangă” asigură activitatea sistematică și calitativă a 

mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea aspectelor legate de 

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

educațional, în evaluare propriului progres 

Dovezi   Regulamentul  CE 

 Membrii CE , responsabili de sectoarele : cultură, disciplină și educație, 

sport, juridic. 

 Existența senatului clasei, constituit  de către elevii din clasă,colțul 

clasei  

Constatări  Gimnaziul,,Ion Creangă” implică frecvent, cu eficiență  moderată, elevii 

în consilierea aspectelor legate de viața școlară, în soluționarea 

problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului educațional, 

în evaluarea propriului progres. 

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



acordat  1,75 

Total standard  6p    5,25 

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

Domeniu: Management  

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

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

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

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

deciziilor 

Dovezi   Existența Consiliului reprezentativ al părinților 

 Părinții sunt membrii CA 

 Plan de activitate al Consiliului de părinți 

 Procese – verbale de la ședințele cu părinții 

Constatări  Gimnaziul,,Ion Creangă” elaborează și valorifică frecvent proceduri 

democratice de delegare a părinților în structurile decizionale, utilizând 

mijloace de informare și comunicare pentru exprimarea opiniei 

partenerilor  educaționali și implicând cu o frecvență moderată părinții 

în activități ce asigură progresul școlar. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi/ copii 

Dovezi   Parteneriat cu APL( participarea elevilor la concursuri organizate de 

către Primăria or. Călărași) 

 Parteneriat cu DÎ Călărași 

 Parteneriat cu instituțiile de învățământ din raion pentru asigurarea 

transferului de bune practici educaționale 

 

Constatări  Gimnaziul,,Ion Creangă” promovează sistematic și valorifică  eficient 

parteneriate cu diverși reprezentanți ai comunității, pe aspect ce țin de 

interesul elevului.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională  

Indicator 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la participarea în 

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

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

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

pentru toți copiii 

Dovezi   Planul de activitate al CA 

 Existența Consiliului de părinți(la nivel de instituție). Proces-verbal nr1 

din 30.09. 2020 

 Consiliu de părinți constituit la nivel de clasă (portofoliul clasei) 

 

Constatări  Gimnaziul ,,Ion Creangă” implică permanent părinții și comunitatea în 

procesul de luare a deciziilor cu privire la educație, inclusiv în CA, și în 



activități orientate spre educația de calitate pentru toți copiii, 

conlucrează sistemic cu o structură asociativă a părinților și dispune de 

mijloace de comunicare pentru exprimarea opiniei subiecților indirecți. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinților și a 

comunității la elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și 

implicarea acestora și a altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educațional 

Dovezi   Planul de activitate al CA 

 Activități cu părinții(mapa 

 Politica de protecție a copilului 

Constatări  Este asigurată participarea frecventă a structurilor asociative ale elevilor, 

părinților și a comunității la elaborarea și implementarea documentelor 

programatice, inclusiv în activități de formare, ca persone-resursă în 

procesul educațional 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

1,75 

Punctaj acordat: 1,75 

Total standard    6p 5,25 

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

Domeniu: Management  

Indicator 2.3.1. Promovarea respectului față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, 

religioasă, prin actele reglatorii și activități organizate de instituție 

Dovezi   Regulamentul de ordine interioară al instituției 

 Ora opțională ,,Religia” în clasa  a 3-a, conform planului-cadru 2020-

2021 

 Decade la disciplinile școlare( Planul de activitate al catedrelor) 

 Organizarea unor activități festive și spectacole școlare:,,Primul sunet”, 

 ,,Balul bobocilor”; ,,Feeria sărbătorilor de iarnă”,,,Dragobete”;,,Mărțișor 

2020,”; ,,Sărbători pascale”, ,,Ultimul sunet”( scenariile sunt arhivate în 

mapa directorului educativ) 

Constatări  Gimnaziul ,,Ion Creangă” promovează sistematic și eficient, în actele 

reglatorii interne și în activități, respectul față de diversitatea culturală, 

etnică, lingvistică, religioasă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Indicator 2.3.2. Monitorizarea modului de respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice, 

religioase și de valorificare a multiculturalității în toate documentele și în activitățile desfășurate 

în instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 

Dovezi   Ora opțională în clasa a IX-a ,,Educația interculturală”, conform 

planului-cadru 2020-2021 

 Ora opțională ,,Religia”în clasa a 3-a 

 Planul de activitate metodică Catedra ”Limbi, comunicare și istorie” 

 (”La francophonie”; ”Maslenița”,”Mihai Eminescu – poetul nepereche”) 

(online) 

Constatări  Se monitorizează frecvent respectarea diversității culturale, entice, 



lingvistice, religioase și valorificarea multiculturalității, în documentele 

programatice și în activitățile desfășurate, colectând periodic feedbackul 

partenerilor cu referire la respectarea principiilor democratice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev/ 

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

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

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

Dovezi   

 Activități : ,,Primul sunet” ; ,,De ziua ta, iubite dascăl”,,,Balul 

bobocilor” ;Săptămâna educației incluzive, ,,Feeria sărbătorilor de 

iarnă”, ,,Dragobete”,,,Mărțișor, 2021”,  ,,Ultimul sunet”, (scenarii) 

(activități online) 

 Cerc  ecologic în clasa a IX-a, 2 secții sport ( registru) 

Constatări  Gimnaziul ,,Ion Creangă” creează condiții tipice pentru respectarea 

diversității și valorifică intens capacitatea de socializare a elevilor și 

resursele de identificare și dizolvare a stereotipurilor  și prejudecăților. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 2.3.4. Reflectarea, în activitățile curriculare și extracurriculare, în acțiunile elevilor/ 

copiilor și ale cadrelor didactice, a viziunilor democratice de conviețuire armonioasă într-o 

societate interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 

Dovezi   Planul de activitate al catedrei ,,Limbi, comunicare, istorie”. 

 Decade la disciplinile școlare  

 Planul activității educative 

 Conferință raională la chimie ,,Vreau să știu”(locul III);conferință 

raională la biologie:,,Cum afectează dispozitivele TIC organul vizual și 

auditiv”;(locul 3)Concursul raional ,,La izvoarele înțelepciunii”(locul 

III); Concursul raional ,,Limba noastră-i o comoară”,(locul I); Concursul 

orășenesc al declamatorilor,(locul III,mențiuni));Concurs de pliante și 

filmulețe  ,,Coronavirus – reducem riscurile”, (locul  I),  ,, 

Eminesciana”, concurs regional,(locul  I,III), Concurs de eseuri și de 

desen  ,,Promovarea eficienței energetice, ,IDIS,,,Viitorul”,(locul  II,III), 

Concurs online de poezie al Parlamentului RM,  dedicat comemorării 

poetului Gr. Vieru; Concursul BP ,,Scriitorul preferat în viziunea 

micului artist plastic”, Concurs de pictură organizat de BP ,,Vioara- 

regina muzicii”, concurs republican de desen,,La sante bucco-dentaire 

pendant la pandemie.” 

 Participare la proiectul organizat de PRODOCS 

Constatări  Sunt organizate activități și proiecte educaționale prin care  dezvoltă și 

promovează în acțiunile elevilor și ale cadrelor didactice reflectarea 

viziunii  democratice   de conviețuire într-o societate interculturală și 

promovează constant valorile multiculturale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard      6p 6 



 

Dimensiune II 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Gimnaziul ,,Ion Creangă” 

elaborează mecanisme eficiente de 

participare a elevilor la procesul de 

luare a deciziilor și oferă informații 

oportune ce țin de interesul acestora. 

 Existența Consiliului de Elevi,              

Consiliului Reprezentativ al 

Părinților; 

 Experiența în domeniul activității 

educative școlare și extrașcolare; 

 

 Existența unui număr de elevi 

proveniți din medii sociale 

defavorizate, dar și a copiilor 

cu unul sau ambii părinți 

plecați  peste hotare. 

 Slaba implicare a părinților în 

activitățile școlare; 

dezinteresul multora dintre ei 

față de soarta , anturajul și 

preocupările acestora. 

Perioada de pandemie nu a 

permis copiilor să se 

organizeze cu prezența 

fizică.Toate activitățile au fost 

organizate online. 

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

*Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de 
naționalitate, gen, origine și stare socială, apartenență religioasă, stare a sănătății 
și creează condiții optime pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în 
procesul educațional 
Domeniu: Management 

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

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

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

a serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES 

Dovezi   Planul managerial Domeniul de activitate: Educația Incluzivă, Mapa 

CMI: Planul de activitate a CMI, Regulamentul de activitate a CMI a  

Gimnaziul ”Ion Creangă”, Raport de activitate a CMI pentru anul de 

studii 2020-2021, seminar informativ cu cadrele didactice (prezentare 

PPT), Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica 

Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului R. 

Moldova nr. 523 din 11.07.2011. 

Constatări  Gimnaziul “Ion Creangă” deţine PDI și PAI în care sunt reflectate 

activități specifice de aplicare a politicilor statului cu privire la EI,  

asigură servicii de sprijin și de formare a cadrelor didactice legate de 

incluziune, informează sistematic corpul didactic cu privire la 

stringențele legate de incluziune.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

pentru copiii cu CES 

Dovezi   Planul managerial anual, compartimentele: ”Acces la studii de calitate. 

Școlarizarea copiilor” (tabelul școlarizării, listele de control, Cartea 

alfabetică, Cartea de ordine privind fluctuația copiilor); ”Activitatea 

Consiliului pedagogic” (procese-verbale); ”Curriculum. 

Monitorizare.Control”; Cartea de ordine de bază cu privire la 

organizarea procesului educațional; delegarea responsabilităților 

(ordinele nr.02; nr.04 din 01.09.2020; nr.05; nr.06; nr.07; nr.08 din 



02.09.2020; nr.09; nr.10 din 03.09.2020; nr.11 din 04.09.2020; nr.12 din 

04.09.2020; nr. 13 din 04.09.2020. 

Constatări  Gimnaziul “Ion Creangă” dispune de baza de date a copiilor cu vârstă 

şcolară şi preşcolară din circumscripţia şcolară, listele sunt actualizate în 

fiecare an, duce evidenţa înmatriculării tuturor elevilor în clasa I, 

funcţionează Comisia de şcolarizare.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

*Indicator 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu CES, 

elaborarea actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența 

înmatriculării elevilor [indicatorul se aplică IET, școlilor primare, gimnaziilor, liceelor, 

instituțiilor de învățământ general cu programe combinate] 

Dovezi   Recesământul copiilor din circumscripţia şcolară, CP procese-verbale cu 

privire la constituirea Comisiei de şcolarizare(ord.nr.02 din 01.09.2020), 

Prognoza pentru 5 ani a copiilor ce vor fi înmatriculaţi în clasa I, date 

părinţi, domiciliu, Baza de date a copiilor cu CES 

Constatări  Gimnaziul “Ion Creangă” dispune de baza de date a copiilor cu vârstă 

şcolară şi preşcolară din circumscripţia şcolară, liste actualizate în 

fiecare an, duce evidenţa înmatriculării tuturor elevilor în clasa I, 

funcţionează Comisia de şcolarizare, baza de date a copiilor cu CES 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

funcție de necesitățile copiilor 

Dovezi   Regulamentul de activitate a CMI a Gimnaziuliu ”Ion Creangă”, aprobat 

CP, proces-verbal nr.03 din 09.09.2020, CA proces-verbal nr.01 din 

24.08.2020. Planul de Activitate a Comisiei Multidisciplinare 

Intraşcolare, aprobat la CP(proces-verbal nr.02 din 03.09.2020,CA 

proces-verbal nr.01 din 24.08 2020). Ordin cu privire la constituirea 

Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare( cartea de ordine: ord. 05 din 

02.09.2020 CA proces-verbal nr.01 din24.08.2020). Ordin Cu privire la 

numirea responsabilului de funcționarea CREI(ord.07 din 02.09.2020).  

Planul  de activitate a CDS (aprobat de specialistul SAP). Planul de 

activitate a CREI(aprobat de specialistul SAP). Constituirea echipei PEI 

(ord. 06 din 02.09.2020). Dosarele elevilor cu CES,  Fişe de 

monitorizare a progresului şcolar al elevilor cu CES. 

Constatări  Performanțele obținute în procesul de dezvoltare  a fiecărul elev sunt 

monitorizate continuu. Comunitatea educațională este informată 

sistemic  despre prioritățile strategice realizate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și 

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

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

sprijin 



Dovezi   CA process-verbal nr.13 din 26.05.2020, PEI a elevilor cu CES, Lista 

elevilor cu CES și tipul de curriculum(Baza de date privind evidenţa 

copiilor cu CES: CP ord.02.03.09.2020, Rapoarte de autoevaluare 

complexă a copiilor cu CES, Planul de activitate a CDS, Registru de 

evidenţă a activităţilor organizate cu eleviii cu CES şi a serviciilor 

oferite de specialiştii SAP, Curricule modificate a elevilor cu CES(mapa 

CDS, PDL ale profesorilor). 

Constatări  Procesul educaţional este desfășurat în corespundere cu particularităţile 

şi nevoile specifice ale fiecărui copil, în funcţie de recomandările SAP, 

elaborează materiale pentru diversificarea celor educaţi, CDS şi 

diriginţii claselor unde învaţă elevi cu CES  elaborează PEI şi oferă 

sprijin în corespundere cu cerinţele/ recomandările SAP.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard   8 8 

 

Standard 3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, 
nediscriminatorii și respectă diferențele individuale 
Domeniu: Management 

Indicator 3.2.1. Existența, în documentele de planificare, a mecanismelor de identificare și 

combatere a oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale 

Dovezi   Politica de protecţie a copilului, Planul managerial anual Domeniul de 

activitate: Activitatea educativă, Registru de evidenţă a cazurilor de 

violenţă în mediul şcolar (ANET),  

Constatări  Gimnaziul “Ion Creangă” deţine documente ce reflectă mecanisme de 

identificare şi combatere a oricărei forme de discriminare, sun proiectate 

activităţi de toleranţă şi  atenţie sporită faţă de copiii cu CES, împlică în 

activitatea sa parteneri comunitari: SAP, APL, DÎ, medicul de 

circumscripţie, Inspectoratul de Poliţie (poliţistul de sector)   

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Indicator 3.2.2. Promovarea diversității, inclusiv a interculturalității, în planurile strategice și 

operaționale ale instituției, prin programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile 

copiilor cu CES 

Dovezi   Săptămâna Educaţiei Incluzive(perioada 30.11-04.12.2020). Planul  de 

acţiuni cu privire la organizarea  Săptămânii Incluzive, Activităţi 

extraşcolare Ziua profesională a Pedagogului, “Balul bobocilor”  , 

”Feerie sărbătorilor de iarnă”, ”Dragobete” ”Ultimul sunet”(on-line). 

Planul de activitate a CDS, Activitatea Consiliului de Elevi(mapa 

dir.educativ). 

Constatări  Gimnaziul “Ion Creangă” reflectă sistemic cultura diversității și 

promovează în majoritatea aspectelor  principiul de incluziune şi 

nondiscriminare prin realizarea activităţilor ce ţin de respectarea 

diferenţelor, cu implicarea elevilor în organizarea acestora.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

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



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

acestor proceduri 

Dovezi   Politica de protecție a copilului , Planul de activitate educativă, Planul 

de acțiuni privind reducerea fenomenul violenței în mediul școlar, 

Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului. 

Constatări  Se asigură sistemic, în orice acțiune șanse egale de incluziune tuturor 

elevilor și se respectă diferențele individuale,  personalul, părinții, elevii 

sunt informați permanent  cu privire la procedurile de 

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

discriminare și utilizează permanent aceste proceduri, prin personal 

format și prin parteneriate în domeniu. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/ 

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

scopul respectării individualității și tratării valorice a lor 

Dovezi   Curriculumul diferenţiat/modificat a elevilor cu CES, Teste, fișe 

individuale, activități individualizate în CREI cu sprijinul CDS și 

psihologului școlar, decade pe obiecte, activități extracurriculare, 

concursuri.  

Constatări   Se monitorizează progresul și dezvoltarea fiecărui elev ,  toţi copiii sunt 

tratați  în mod egal și sunt oferite șanse egale pentru fiecare prin 

aplicarea eficientă a documentelor de politici incluzive, prin organizarea 

activităților de cunoaștere și evaluare , prin activități ce îi incurajează să 

participe activ la propriul progres de învățare.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Indicator 3.2.5. Recunoașterea de către elevi/ copii a situațiilor de nerespectare a diferențelor 

individuale și de discriminare și manifestarea capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză 

Dovezi   Panoul informativ a CE proces-verbal nr.01 din 18.09.2020, Registrul de 

evidență a cazurilor de violență, Raport privind evidența sesizării 

cazurilor de ANET, semestrial/anual 

Constatări  Se organizează sistematic activități educaționale  îndreptate spre 

recunoașterea de către elevi a situațiilor de discriminare și a cazurilor de 

nerespectare a diferențelor individuale și dezvoltă capacitatea de a le 

prezenta oportun și elevat 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard     7        7 

 

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

Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu 

accesibil și sigur pentru fiecare elev/ copil, inclusiv cu CES, și identificarea, procurarea și 

utilizarea resurselor noi 

Dovezi   În anul de studii 2020-2021, din bugetul gimnaziului, au fost alocați 21 

mii lei pentru asigurarea cu mijloace informaționale/comunicaționale 

(procurarea tehnicii informaționale, laptopuri, tablete,camere video etc.)  



Planul managerial anual, compartimentele: ”Curriculum. Monitorizare. 

Control”; ”Management și resurse umane”; ”Perfecționarea cadrelor 

didactice”. Procesele-verbale ale ședințelor Comisiei metodice. 

Constatări  Se asigură sistemic crearea unui mediu accesibil și favorabil pentru 

fiecare elev, se planifică riguros resurse materiale și umane, interne și 

comunitare, se utilizează rațional resursele disponibile, se identifică și se 

procură la timpul potrivit resurse noi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,75 

Punctaj acordat: 1,75 

 

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

la datele de interes public 

Dovezi   Regulamentul de asigurare a securității datelor cu caracter personal, 

Acordul părinților SIME(dosarele personale ale elevilor), Declarație –

Angajament privind confidențialitatea datelor cu caracter personal,  

Ordin Administrator școlar și administratori de clasă: cartea de ordine 

de bază: ord. nr.14; nr.16 din 07.09.2020. 

Constatări  Este asigurată protecția deplină a datelor cu caracter personal și accesul 

în limite prevăzute de lege la datele de interes public 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor/ copiilor, a 

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

Dovezi   Existența CREI, pantei de acces, WC, bibliotecă, mediatecă, cantină, 

sală de festivități.   

Constatări  Incluziunea tuturor elevilor este  asigurată pe majoritatea segmentelor 

activității și prin toate condițiile fizice, prin spații amenajate și dotate în 

corcondanță cu natura și ponderea activităților și cu nevoile generale și 

special ale copiilor, inclusiv spații destinate serviciilor de sprijin.. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,75 

Punctaj acordat: 1,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare, 

utilizând tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/ 

copiilor 

Dovezi   Utilizarea în procesul instructiv-educativ: Fişe, planşe, hărţi, atlase, 

table interactive-2, calculatoare-20, notebook-6 , televizor-1, tablete-4, 

echipament sportiv, machete 3D ghiduri, manuale, literatură de 

specialitate, imprimante-3(alb-negru), imprimantă color-1. 

Constatări  Se aplică sistemic o variaţie largă de mijloace de învățământ și auxiliare 

curriculare, inclusiv TIC, adaptate necesităților tuturor copiilor, se 

încurajează participarea activă a majorității elevilor, pentru formarea   

abilităților de autodezvoltare și dezvoltarea  armonioasă a personalității 

copilului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard   7 6,5 

 



Dimensiune III 

[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Elaborarea planului strategic și 

operațional bazat pe politicile 

statului cu privire la educația 

incluzivă 

 Desfășurarea procesului educațional 

în concordanță cu particularitățile și 

nevoile specifice ale fiecărui elev. 

 Utilizarea mijloacelor de învățământ 

și a auxiliarelor curriculare, 

folosirea TIC adaptate  necesităților 

tuturor elevilor 

 Imposibilitatea desfășurării 

unor activități curriculare din 

cauza riscului de infecție cu 

COVID-19 (olimpiada 

raională nu a avut loc din 

aceste motive). 

 Lipsa interesului unor părinți 

faţă de activităţile şi 

programele educaţionale 

desfăşurate în şcoală. 

 

 

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces 
educațional de calitate 
Domeniu: Management 

Indicator 4.1.1. Orientarea spre creșterea calității educației și spre îmbunătățirea continuă a 

resurselor umane și materiale în planurile strategice și operaționale ale instituției, cu mecanisme 

de monitorizare a eficienței educaționale 

Dovezi    Planul managerial anual, compartimentele: ”Management și resurse 

umane”; ”Perfecționarea cadrelor didactice”; ”Formarea continuă a 

cadrelor didactice”; ”Activitatea metodică”. Ordinele cu privire la 

acordarea sporului de performanță: nr. 02 din 29.09.2020; nr.09 din 

29.12.2020; nr. 18 din 30.03.2021; nr. 30 din 30.06.2021. Ordinele cu 

privire la mențiuni (în urma rezultatelor controlului intern): nr.33 din 

24.12.2021; nr. 37 din 18.02.2021. 

Constatări  Este monitorizat activ procesul de evaluare a eficienței activității 

didactice și progresele fiecărui angajat, este coordonată sistematizarea 

rezultatelor evaluării pentru a determina direcțiile de perfecționare/ 

îmbunătățire a performanțelor personalului gimnaziului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,75 

Punctaj acordat: 1,75 

 

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

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

elevilor 

Dovezi   Planul Managerial anual, Compartimentul: Activitatea Consiliului de 

Elevi; Compartimentul: Parteneriat și relații comunitare. 

Constatări  Se realizează integral și eficient programe și activități preconizate în 

PDI și PAI, inclusiv proiectate de Consiliul de părinți și Consiliul 

elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Indicator 4.1.3. Asigurarea, în activitatea consiliilor și comisiilor din Instituție, a modului 

transparent, democratic și echitabil al deciziilor cu privire la politicile instituționale, cu aplicarea 

mecanismelor de monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui model eficient de 

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi   Existența Consiliului Pedagogic, Consiliului de Administrație, 

Consiliului de etică, Comisia metodic, CMI 



Constatări  Se asigură modul transparent, democratic și echitabil al deciziilor cu 

privire la politicile instituționale, se implică sistematic toate consiliile și 

comisiile în monitorizarea eficienței educaționale și se promovează 

permanent comunicarea internă și externă cu privire la calitatea 

serviciilor prestate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 4.1.4. Organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunea 

instituției de învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia 

Dovezi   Comisia Metodică (cartea de ordine de bază ord.04 din 01.09.2020), 

Planul de activitate a Comisiei Metodice pe arii curriculare, CA, CP, 

Consiliul de etică (ord. nr.31 din 10.11.2020), Comisia de școlarizare 

(ord.nr.02 din 01.09.2020), CEAC(ord. nr. 11 din 04.09.2020). 

Constatări  Se asigură modul transparent, democratic şi echitabil al deciziilor cu 

privire la politicile instituţionale, se implică si stematic toate consiliile şi 

comisiile existente în monitorizarea eficienţei educaţionale, se 

promovează permanent comunicarea internă şi externă cu privire la 

calitatea serviciilor prestate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

curriculare necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale 

acestuia, a curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate 

Dovezi   Fişe, planşe, hărţi, atlase, table interactive-2, calculatoare-20, notebook-

6 , televizor-1, tablete-4, echipament sportiv, machete 3D ghiduri, 

manuale, literatură de specialitate, camere de luat vederi-4. 

Constatări  Dispune de  echipamente, materiale didactice şi auxiliare curriculare 

moderne potrivite oricărui contexte educaţionale actuale şi le aplică 

eficient în procesul educațional.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

în vigoare 

Dovezi   Grad managerial superior-1cadru de conducere, grad didactic unu-3, 

grad didactic doi -10 cadre didactice, fără grad didactic -3 profesor. 

Constatări  Gimnaziul “Ion Creangă” asigură încadrarea personalului calificat de 

cadre deţinători de grade didactice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condițiile locale și instituționale, în 

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi   Curriculumul modificat/adaptat pentru copiii cu CES 

Constatări  Se aplică eficient curriculum adaptat și este racordat la  necesităţile şi 

particularităţile elevilor. 



Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard   13 11,75 

 

Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport 
cu finalitățile stabilite prin curriculumul național 
Domeniu: Management 

Indicator 4.2.1. Monitorizarea, prin proceduri specifice, a realizării curriculumului (inclusiv 

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi   Planul managerial anual Compartimentul: Curriculum. Monitorizare. 

Control. Raport semestrial/anual cu privire la Realizarea curriculumului 

şcolar, Raport anual a cadrelor didactice privind realizarea 

curriculumului (Fişa în mapa dir.adj. pentru instruire) PEI, curriculumul 

modificat/adaptat a elevilor cu CES(Centrul de resurse). 

Constatări  Se monitorizează sistematic și eficient realizarea curriculumului, 

inclusiv fiecare din compartimentele proiectare-predare-învățare-

(auto)evaluare, inclusiv componenta raională, școlară, curriculum 

adaptat, PEI în toate documentele de politici interne. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

instituționale și naționale 

Dovezi    Comisia Metodică,  compartimentul: Formare continuă, Necesar de 

cadre(prognoza pentru 3 ani) 

Constatări  Se monitorizează permanent necesarul de cadre și cadrele didactice sunt 

implicate permanent în activităţi de formare continuă, prin aceasta 

sporind creşterea nivelului profesional. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 4.2.3. Existența unui număr suficient de resurse educaționale (umane, materiale etc.) 

pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

Dovezi   Fişe, planşe, hărţi, atlase, table interactive-2, calculatoare-20, notebook-

6 , televizor-1, tablete-4, echipament sportiv, machete 3D ghiduri, 

manuale, literatură de specialitate,  

 17 profesori(14 profesori angajaţi de bază, 3 prin cumul) – studii 

superioare– 16 profesori, 1 profesor angajat de bază, student anul III 

USP „I. Creangă”, facultatea Istoria R/U). 

Constatări  Gimnaziul “Ion Creangă” dispune de toate resursele educaţionale 

necesare pentru realizarea finalităţilor stabilite prin curriculumul 

naţional, le ajustează permanent la cerinţele zilei şi asigură, prin aceasta, 

un progres educaţional permanent. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

TIC, în procesul educațional 



Dovezi   Actualizarea și perfecționarea continuă a programelor și proiectelor 

didactice. Personal didactic cu performanțe în activitatea didactică și 

științifică(publicații, mijloace didactice auxiliare, participări la seminare 

și traininguri. Stimularea participării/participarea la concursul 

”Pedagogul anului”.  Învățătoarea Elhov Liubovi este câștigătoarea   

concursului republican ”Pedagogul anului”, anul de studii 2020-2021 

etapa raională și finalistă la etapa republicană (categoria:învățământul 

primar). Promovarea metodelor interactive de predare cu utilizarea TIC 

în procesul de instruire, organizarea și desfășurarea orelor publice, 

activităților extracurriculare ș.a. 

Constatări  Se monitorizează eficient și se asigură sistemic centrarea pe Standardele 

de eficiență a învățării, se utilizează resurse educaționale, se aplică 

strategii didactice interactive, inclusiv TIC, în procesul educațional. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,75 

Punctaj acordat: 1,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate 

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

eficiență a învățării 

Dovezi   PLD, Proiectare pe unităţi de învăţare/zilnică, Mapa “Ore asistate”, 

 Mapa catedrelor pe arii curriculare :Procese-verbale.  

Constatări  Se monitorizează și se promovează eficicent elaborarea de către cadrele 

didactice a proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației 

centrate pe elev și pe formarea de competențe cu valorificarea 

curriculumului în baza Standardelor de eficiență a învățării. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Indicator 4.2.6. Organizarea și desfășurarea evaluării rezultatelor învățării, în conformitate cu 

standardele și referențialul de evaluare aprobate, urmărind progresul în dezvoltarea elevului/ 

copilului 

Dovezi   Planul managerial anual Domeniul de activitate: Probe de evaluare, 

Mapa ”Teste de evaluare externe”, Mapa ”Rezultatele examenelor de 

absolvire, treapta gimnazială, Raport: ”Rezultatele Evaluării naționale, 

treapta primară și a examenelor de absolvire, treapta gimnazială”, 

Progresul școlar al elevului. 

Constatări  Este desfășurat sistemic procesul de evaluare a rezultatelor învățării în 

conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate, se 

urmărește sistematic progresul în dezvoltarea fiecărui elev. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu 

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

operațională 

Dovezi   Planul managerial anual Compartimentul: Decadele la disciplina, 

Activitatea metodică: Planurile Catedrelor pe arii curriculare.  

Constatări  Se organizează și se desfășoară activități extracurriculare în concordanță 

cu misiunea școlii, cu obiectivele din curriculum și din documentele de 

planificare, în care sunt implicați toți elevii. 



Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,5 

Punctaj acordat: 1,5 

 

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

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

care beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI) 

Dovezi   Organizarea şi desfăşurarea Decadelor pe obiecte, participarea elevilor 

la concursuri literare, de desen (nivel local, raional, republican, 

internaţional, activităţilor extraşcolare tradiţionale: Balul bobocilor, 

Feerie sărbătorilor de iarnă, Dragobetele, Mărțișor-2020, Sărbători 

Pascale ş.a, concursuri raionale:Conferința raională la chimie:”Vreau să 

știu”(locul III), Conferința raională la biologie:”Cum afectează 

dispozitivele TIC organul vizual și auditiv”(locul III), ”La izvoarele 

înțelepciunii”(locul III), ”Limba noastră-i o comoară”(locul I), 

”Coronavirusul-reducem riscurile”(locul I), ”Scriitorul preferat în 

viziunea micului artist plastic”(mențiune), Concursul declamatorilor, 

concursuri regionale- Eminesciana-2020(locul I,III), concursuri 

republicane – concurs de desen” La sante bucco-dentaire pendant la 

pendemie”,(USMF)(locul I), concurs de desen și eseuri ”Promovarea 

eficienței energetice”(IDISViitorul)(locul III), concursul on-line al 

Parlamentului RM de poezie dedicat comemorării lui Gr. 

Vieru)(diplome de merit).  

Constatări  Se asigură sprijinul individual pentru elevi şi comunicarea didactică 

eficientă cu aceştea prin racordarea permanentă a rezultatelor lor la 

standardele şi referenţialul de evaluare, prin activităţi educaţionale care-l 

valorifică pe fiecare elev în parte. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard    14 puncte 13,25 

 

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

Indicator 4.3.1. Asigurarea accesului elevilor/ copiilor la resursele educaționale (bibliotecă, 

laboratoare, ateliere, sală de festivități, de sport etc.) și a participării copiilor și părinților în 

procesul decizional privitor la optimizarea resurselor 

Dovezi   Toţi elevii din gimnaziu au acces liber la toate resursele educaţionale: 

Bibliotecă-1, mediatecă-1( 2 calculatoare conectate la reţeaua Internet, 2 

tablete, 1 imprimantă, xerox), sală de calculatoare, 1 sală festivă/sală de 

sport, 2 săli interactive( 2 table interactive, xerox cu imprimantă) ş.a. 

Constatări  Este garantat accesul la toate resursele educaţionale şi asigurat, în toate 

cazurile, participarea copiilor şi părinţilor în procesul decisional privitor 

la optimizarea acestor resurse. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 4.3.2. Existența bazei de date privind performanțele elevilor/ copiilor și mecanismele 

de valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 

modificat sau a PEI 

Dovezi   Planul de Activitate a Comisiei Metodice (procese-verbale), Baza de 

date a elevilor dotaţi, Planul de lucru cu copiii dotaţi, Progresul şcolar al 



elevilor, treapta primară şi treapta gimnazială, Progresul şcolar al 

elevilor cu CES, pentru valorificarea potențialului creativ al elevilor  au 

fost  organizate concursuri, serate literare, dezbateri. 

Constatări  Existența unei  baze temeinice de date privind performanţele elevilor  şi 

mecanismele de valorificare a potenţialului creativ al acestora,  care o se 

actualizează la necesitate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,75 

Punctaj acordat: 1,75 

 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi   Procese-verbale de la olimpiadele școlare, progresul școlar al elevilor, 

Planul managerial : controlul interne,  

Constatări  Se realizează o politică obiectivă, echitabilă şi transparentă de 

promovare a succesului şcolar, viabilă în toate structurile instituţionale, 

funcţională pe toate segmentele activităţii educaţionale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 4.3.4. Încadrarea elevilor/ copiilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindu-

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

[partea finală de după ultima virgulă nu se referă la IET] 

Dovezi   Formularea și realizarea Misiunii și Viziunii gimnaziului (Planul 

managerial anual). Aprobarea orelor opționale pentru elevii claselor I-IX 

(proces-verbal nr.01 al CP din 24.08.2020). Aprobarea Planului de 

acțiuni al Comisiei metodice (procesele-verbale). 

Constatări  Este coordonată eficient implementarea și evaluarea proceselor de 

realizare a curriculumului la decizia școlii, sunt dotate spațiile 

educaționale în conformitate cu cerințele curriculare elaborate și 

necesitățile educaționale ale elevilor, sunt promovate politicile 

curriculare instituționale coerente cu misiunea și specificul gimnaziului, 

dar și cu cele naționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard   7 puncte 6,75 

 

Dimensiune IV 

[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Dotarea cu tehnică  şi materiale 

didactice. 

 Cadre didactice calificate. 

 Organizarea și desfășurarea, 

concursurilor , trainingurilor etc. 

 Număr mic de cadre didactice 

deţinătoare de grad didactic 

unu şi superior. 

 

 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 
Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu 
principiile echității de gen 

Domeniu: Management 

Indicator 5.1.1. Asigurarea echității de gen prin politicile și programele de promovare a echității 

de gen, prin informarea în timp util și pe diverse căi a elevilor/ copiilor și părinților în privința 

acestor politici și programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a activităților 



de prevenire a discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în 

domeniul interrelaționării genurilor 

Dovezi   Planul strategic al gimnaziului. Legea nr.121 din 25 mai 2012 cu privire 

la asigurarea egalității. 

 Strategia națională ,,Educație pentru toți” HG 410 din 04.04.2003 

 Plan de activitate al catedrei ,,Consiliere și dezvoltare personală” 

 Plan de activitate  al coordonatorului ANET( panou) 

 Implementarea Politicii de protecție a copilului 

 Organizarea Săptămânii Drepturilor copiilor 

 Colaborarea cu organizația ”Pestalozzi” și implementarea  proiectelor 

acestei organizații 

 Consiliul de elevi a organizat 2 traininguri online cu subiectele 

”Oamenii nu sunt la fel, dar au aceleași drepturi”; ”Avem drepturi, dar 

avem și obligațiunea de a respecta drepturile celorlalți”. 

Constatări  Gimnaziul ,,Ion Creangă” implementează politici naționale și programe 

de promovare a echității de gen, informează relativ oportun elevii și 

părinții lor în privința acestor politici și programe, introduce în planurile 

strategice  și operaționale activități de prevenire a discriminării de gen, 

proiectează servicii de consiliere și orientare în domeniul 

interrelaționării genurilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării 

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi   Articolul 339110 ,,Procurarea altor materiale” 

Constatări  Gimnaziul planifică și utilizează periodic resurse pentru organizarea  

activităților și a formării cadrelor didactice  în privința echității de gen, 

dispune de cadre informate în domeniu 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 5.1.3. Realizarea procesului educațional – activități curriculare și extracurriculare – în 

vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea 

conceptelor-cheie ale educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de 

gen 

Dovezi   Plan de activitate  al  Catedrei ,,Consiliere și dezvoltare personală” 

 Proiectarea de lungă durată la disciplina ,,Dezvoltarea pesonală”( toate 

clasele) 

 Atelier metodic ,,Excluderea fenomenului discriminării din instituție”, 

noiembrie 2020 

 

 Activitate extracurriculară ,,Balul bobocilor-2020”, participanți , clasa a 

5-a.(online), ,,Primul sunet” ; ,,De ziua ta, iubite dascăl”,,,Balul 

bobocilor” ;,,Feeria sărbătorilor de iarnă”, ,,Dragobete”,,,Mărțișor 

2020”,,Sărbători pascale”,  ,,Ultimul sunet,,(scenarii)(activități online) 

 Cerc  ecologic în clasa a IX-a, 2 secții sport ( registru 

Constatări  Gimnaziul,,Ion Creangă” desfășoară sistematic activități și desiminează 

bune practici în vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în 



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

gen prin participarea activă în orice tip de activități curriculare și 

extracurriculare, inclusiv care preconizează eliminarea stereotipurilor și 

prejudecăților  legate de gen.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard     6p     5,5 

 

 

Dimensiune V 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Gimnaziul ,,Ion 

Creangă”implementează politici 

naționale, activități care informează 

elevii  și părinții, în timp util, despre 

aceste politici. 

 În planul strategic sunt introduce 

activități de prevenire    a 

discriminării de gen. 

 

 Fonduri insuficiente  pentru 

desfășurarea activităților 

educative școlare și 

extrașcolare. 

 

 

 

 

 

Analiza SWOT a activității IP Gimnaziul ”Ion Creangă” în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Succesul instituţiei se datorează mai 

multor factori: profesionalismului 

cadrelor didactice; discipolilor motivaţi 

să învețe; atmosferei decente, 

colegiale de lucru și de cercetare; 

parteneriatului educaţional eficient. 

 În Gimnaziul „Ion Creangă” se 

organizează şi se desfăşoară seminare, 

concursuri, traininguri care vizează 

toate aspectele actului educațional. 

 În Gimnaziul „Ion Creangă” activează 

cadre didactice experimentate, 

dispuse spre schimbare, colaborare, 

schimb de experienţă. 

 Gimnaziul „Ion Creangă” este o 

instituţie de învăţământ  cu posibilităţi 

de afirmare şi autoafirmare a cadrelor 

didactice şi a elevilor. 

 Situaţia demografică 

nefavorabilă, numărul de 

elevi în scădere și, ca 

urmare, finanțarea 

insuficientă. 

 Activitatea  extrașcolară 

limitată din cauza deficitului 

bugetar, ca urmare a 

finanțării conform formulei 

”per elev”. 

 Valorificarea insuficientă a 

relaţiilor cu partenerii 

educaţionali şi, în special, cu 

familiile elevilor. 

 Parteneriat nesistematic, 

realizat episodic cu unele 

instituţii. 

 Slaba receptivitate a 



 Partenerii noştri:  Ministerul Educaţiei,          

DÎTS Călăraşi, liceele şi gimnaziile din 

raion: LT „M. Sadoveanu”, LT „Vasile 

Alecsandri”, Gimnaziul  „Ştefan cel 

Mare”,  Şcoala Primară etc. 

 Imagine pozitivă a gimnaziului în 

comunitate, datorită rezultatelor 

înregistrate de elevi şi de cadre 

didactice. 

 Baza materială a gimnaziului este la un 

nivel mediu, cu tendinţe spre creştere. 

 Relaţii de parteneriat eficient elev-

profesor; profesor-profesor. 

 Existenţa unor servicii educaţionale 

complementare pentru elevi. 

 Resurse umane calificate. 
 

agenţilor educaţionali din 

comunitate. 

 Instabilitatea social-

economică şi politică din 

ţară. 

 Unele cadre didactice 

neinteresate în dezvoltarea 

relaţiilor de parteneriat cu 

membrii comunităţii. 

 Slaba pregătire pentru 

elaborarea proiectelor 

investiționale. 

 Publicitatea ineficientă   a 

gimnaziului în comunitate. 

 
 

Oportunități Riscuri 

 Publicitatea aspectelor pozitive ale 

gimnaziului, prin intermediul rețelelor 

de socializare,  şi dezvoltarea celorlalte 

domenii. 

 Campanii de publicitate a activităţilor 

reuşite, organizate în gimnaziu şi în 

comunitate. 

 Activizarea lucrului cu partenerii 

educaţionali din comunitate. 

 Atragerea investiţiilor din afara 

gimnaziului prin metoda de proiecte şi 

activităţi în parteneriat. 

 Continuarea, dezvoltarea, consolidarea 

relaţiilor, activităţilor existente cu 

diferiţi parteneri educaţionali din 

comunitate. 

 Identificarea altor parteneri 

educaţionali în ţară. 

 Numărul de elevi în scădere - 

eşecul în cadrul proiectului 

de finanţare per-elev. 

 Lipsa surselor de finanţare a 

proiectelor educaţionale. 

 Agravarea situaţiei social-

economice şi politice din 

ţară. 

 Riscul declanșării unei 

situații de epidemiologie. 

 Cerinţe exagerate, din partea 

părinților, pentru note, dar 

nu și pentru cunoştinţe 

/competențe. 

 Interesul scăzut al unor 

părinți   pentru 

îmbunătăţirea 

comportamentului copiilor. 



 Proiecte individuale (Francofonie, 

Debate Turism etc.) 

 Atragerea mai largă a părinţilor şi a 

absolvenţilor în activităţile gimnaziului. 

 Concursuri intelectuale şi de creaţie de 

diferite niveluri.  

 Activităţi extracurriculare, susţinute de 

către Consiliul de părinţi.  

 Susţinerea eronată a ideii 

precum că studiile 

superioare pot fi obţinute 

doar cu bani. 

 Lipsa interesului unor părinți 

faţă de activităţile şi 

programele educaţionale 

desfăşurate în şcoală. 
 

 

Tabel privind nivelul de realizare a standardelor [se completează pentru Raportul de activitate ce 

urmează a fi prezentat la ANACEC, în vederea evaluării externe]: 

 

Standard 

de calitate 

Punctaj 

maxim * 

Anul de studiu 

2019__-2020__ 

Anul de studiu 

2020__-2021__ 

Anul de studiu 

20__-20__ 

Anul de studiu 

20__-20__ 
 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

1.1 10 9,75 97,5% 10 100%     

1.2 5 5 100% 5 100%     

1.3 5 4,5 90% 4,5 90,0%     

2.1 6 5,5 91,6% 5,25 87,5%     

2.2 6 5,5 91,6% 5,25 87,5%     

2.3 6 6 100% 6 100%     

3.1 8 8 100% 8 100%     

3.2 7 7 100% 7 100%     

3.3 7 6,5 92,8% 6,5 92,8%     

4.1 13 12 92,3% 11,75 90,3%     

4.2 14 14 100% 13,25 94,6%     

4.3 7 6,5 92,8% 6,75 96,4%     

5.1 6 5 83,3% 5,5 91,6%     

Total 100 95,25 95,3% 94,75 94,8%     

 

 

Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic: 

 
Anul de studiu Nr. total cadre 

didactice 

Distribuția calificativelor 

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător 

2019 - 2020 14 4 10 0 0 

2020 - 2021 14 5 9 0 0 

      

      

  

Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere:  

 
Anul de studiu Nr. total cadre de 

conducere 

Rezultatele prezentării Raportului anual de activitate 

se aprobă nu se aprobă 

2019 - 2020 3 3 0 

2020 - 2021 3 3 0 

    



    

 

 

 

 

 

Semnătura cadrului de conducere  _______________________ 
 


		2021-08-25T11:39:06+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




