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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  1. Statutul instituției de învățământ; https://gavanoasa.educ.md/statut/  

2. Certificat de înregistrare; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iAnz9pzbG3oqaCbPAT

Cg7oryBuq0F_r3  

3. Contract decomodat nr 1 din 12.04.2018, decizia nr /6 din 

23.03.2018 al Coniliului comunei Găvănoasa 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SnQS42An6Kjr7LmcrFa

cMVPqsgoQ6-WH  

4. Autorizația sanitară de funcționare a instituției 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wvh0-

YQkMqCC4FtZjPQBdcNScrPXJwgA  

5. Autorizația sanitar-veterinară eliberată de ANSA; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KFudXoUnyNr0aHWFd

6ZfzeyF6p79EbT1  

6. Act de verificare a coșurilor de fum și a canalelor de 

ventilare;https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17aiUjteSu-

uemR0-3Gg3VTGIDT_OFA_e  

7. Act de constatare a gradului de pregătire tehnică pentru funcționarea 

sistemelor de gaze 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1e7NH0Q5ughghYOdHh

g0osXHBDBtqjzoo  

8. PV privind instruirea periodică a responsabililor de cazangerie etc.  

 

Constatări Administrația instituției deține documentia tehnică, sanitaro-igienică și 
medicală,  prin care se atestă pregătirea școlii pentru desfășurarea 
procesului educațional și monitorizează permanent respectarea normelor 
sanitaro-igienice. 

 

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  1. Planul managerial al instituției; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

wX8BhzuMOzxpO0U  

2. Planul  de acțiuni de prevenire/intervenție în cazurile de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic al copilului. 

3. Planul asistentei medicale aprobat 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kelHCXzxjWudcnnHwk

GJb4dnDfkyc_Un     

4. Plan de evacuare în caz de situații 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SGCoYQDn-

0XBtWVgwBEA6p_gbJoqm3FH  

https://gavanoasa.educ.md/statut/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iAnz9pzbG3oqaCbPATCg7oryBuq0F_r3
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iAnz9pzbG3oqaCbPATCg7oryBuq0F_r3
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SnQS42An6Kjr7LmcrFacMVPqsgoQ6-WH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SnQS42An6Kjr7LmcrFacMVPqsgoQ6-WH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wvh0-YQkMqCC4FtZjPQBdcNScrPXJwgA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wvh0-YQkMqCC4FtZjPQBdcNScrPXJwgA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KFudXoUnyNr0aHWFd6ZfzeyF6p79EbT1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KFudXoUnyNr0aHWFd6ZfzeyF6p79EbT1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17aiUjteSu-uemR0-3Gg3VTGIDT_OFA_e
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17aiUjteSu-uemR0-3Gg3VTGIDT_OFA_e
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1e7NH0Q5ughghYOdHhg0osXHBDBtqjzoo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1e7NH0Q5ughghYOdHhg0osXHBDBtqjzoo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kelHCXzxjWudcnnHwkGJb4dnDfkyc_Un
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kelHCXzxjWudcnnHwkGJb4dnDfkyc_Un
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SGCoYQDn-0XBtWVgwBEA6p_gbJoqm3FH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SGCoYQDn-0XBtWVgwBEA6p_gbJoqm3FH
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5. Planul de achiziții pentru anul bugetar 2022; 

http://gavanoasa.educ.md/wp-

content/uploads/sites/191/2022/03/plan-achizitii.pdf  

6. Planul de activitate al Consiliului de 

elevi;;https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qUCepFlecVexKe

EZ4MwY0TmQapl9Qvjw   

7. Cartea de ordine de bază: 

8. Ordinul nr 79 din 26.05.2022 cu privire la securitatea vieții copiilor 

în perioada vacanței de vară; ORDIN NR.79  

9. Ordinul nr 70 din 19.04.2022 cu privire la securitatea vieții copiilor 

în perioada vacanței de Paști; 

10. Ordinul nr 45 din 18.12.2021 cu privire la securitatea vieții copiilor 

în perioada vacanței de iarnă; 

11. Ordinul nr 30 din 22.10.2021 cu privire la securitatea vieții copiilor 

în perioada vacanței de toamnă; 

12. Ordinul nr 56 din 31.01.2022 cu privire la desfășurarea campaniilor 

antidrog, antitabac, antialcool; 

13. Ordinul nr 38 din 09.11.2021 cu privire la desfășurarea activității 

„Ziua protecției civile” 

14. Cataloage școlare electronice, clasele I-IX, disciplina „Dezvoltare 

personală”, Modulul „Securitatea și siguranța elevilor”; 

15. Dosarul SSM; 

16. Fișele de post ale angajaților. 

17. Registrele medicale referitoare la starea de sănătate a 

copiilor/elevilor și salariaților; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UTS9ZZsO7v1xmdGke

2YIGrRIamxxEP6x  

18. Proces verbal cu semnături privind instruirea securității în muncă. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fgZlMNsgNuPGJ9HaW

7G22aWH6ZirSCb2      

 

Constatări Administrația instituției de învățământ asigură paza și securitatea tuturor 

elevilor, prin echiparea sediului instituției cu sisteme de semnalizare și 

camere video. Securitatea elevilor este asigurată pe toată durata procesului 

educațional de cadrele didactice de serviciu, de camerele video, precum și 

de utilajul de semnalizare. 

Colaborăm cu Primăria Găvănoasa,  CSP Găvănoasa, Poliția de sector, DSE 

Cahul și Consiliul Raional Cahul, cu respectarea atribuțiilor stabilite de lege 

pentru fiecare parte pentru asigurarea securității și siguranței elevilor; 

Spațiul adiacent al instituției de 

învățământ IP Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu” este îngrădit cu gard 

separat pentru grădiniță și gimnaziu. Fișele de post ale angajaților sunt 

actualizate anual la început de fiecare an școlar, discutate la CA al instituției 
PV (Nr 02 din 01.09.2021)   (pentru anul de studii 2021-2022)  Prevederile 

Fișei de post sunt aduse la cunoștință fiecărui angajat contra semnătură.  

 

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  1. Planul managerial al instituției; 

2. Proces-verbal Nr 01 din  20.08.2021 al Consiliului de Administrație, cu 

privire la aprobarea:  

http://gavanoasa.educ.md/wp-content/uploads/sites/191/2022/03/plan-achizitii.pdf
http://gavanoasa.educ.md/wp-content/uploads/sites/191/2022/03/plan-achizitii.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qUCepFlecVexKeEZ4MwY0TmQapl9Qvjw
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qUCepFlecVexKeEZ4MwY0TmQapl9Qvjw
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QmIz1GLDuYajU3WHbD3AdIFgDMo6qgGQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UTS9ZZsO7v1xmdGke2YIGrRIamxxEP6x
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UTS9ZZsO7v1xmdGke2YIGrRIamxxEP6x
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fgZlMNsgNuPGJ9HaW7G22aWH6ZirSCb2
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fgZlMNsgNuPGJ9HaW7G22aWH6ZirSCb2
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a) Orarul sunetelor;https://gavanoasa.educ.md/  

b) Orarul lecțiilor; 

c) Orarul activităților extracurriculare; 

d) https://drive.google.com/drive/folders/1geFpVft4MN--

IMFiKEKvNIBd77uDv6DO  

e) Orarul cercurilor; https://gavanoasa.educ.md/orarul-cercurilor/  

f) Orarul secțiilor sportive  https://gavanoasa.educ.md/orarul-

cercurilor/  

g) Orarul deservirii elevilor la cantina; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17dl5i8qDwpo-iR-

HkKlUaHjAjLf1AjoE  

h) Regimul zilei în grădiniță; 

https://docs.google.com/document/d/1tndcNyXkYS8oKI6ipxh5nWi

pfiumGEW_/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rt

pof=true&sd=true 

i) Orarul primirii copiilor la grădiniță. 

https://docs.google.com/document/d/1XmiUbOCcM-

1wrO7d2piBL6hX2zpnpnBy/edit?usp=sharing&ouid=11226547769

7854803034&rtpof=true&sd=true 

3. Procesul-verbal nr 02 din 01.09.2021 al Consiliului de Administrație cu 

privire la aprobarea evaluărilor sumative. 

4. Procesul-verbal nr 05 din 08.11.2021 al CA cu privire la aprobarea 

orarului de recuperare al IP G-G „I. Crețu” 

 

Constatări Administrația dispune de orare ale activităților echilibrate și flexibile, 

care respectă cerințele de proiectare a activităților pentru toți elevii 

conform Planului-cadru elaborat de MECC. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

Dovezi  1. Procesul-verbal de control eliberat de agenție pentru supraveghere 

tehnică; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MOjEumbyOCaPm-

Oj6PGLnZnXjEd-C-dX  

2. Registrul de inventariere; 

3. Pașapoartele cabinetelor; 

4. Dosarul privind bugetul planificat și executat; 

 

Constatări Suprafața totală a sălilor de clasă/ grupă de copii corespunde normelor 

sanitaro-igienice raportate la numărul de copii. Fiecare elev din sala de 
clasă este amplasat în bancă individuală. Numărul copiilor din grupe, în 

instituție, se determină reieșind din suprafața destinată sălii de grupă 

pentru joc și masă – pentru grupele de vârstă de la 3 până la 7 ani 

(preșcolari) nu mai puțin de 2,0 m2 pentru 1 copil, aflați de facto în 

grupe. Mobilierul pentru copiii de grădiniță este marcat conform 

recomandărilor ANSP și anume dulapurile pentru centrele de interes, 

mesele și scaunele pentru fiecare copil, cutiile de plastic pentru 

păstrarea jucăriilor. Fiecare copil/elev dispune de un loc individual la 

masa de lucru. Administrația IP Gimnaziul-grădiniță „I. Crețu” 

monitorizează respectarea normelor igienico-sanitare în colaborare cu 

https://gavanoasa.educ.md/
https://drive.google.com/drive/folders/1geFpVft4MN--IMFiKEKvNIBd77uDv6DO
https://drive.google.com/drive/folders/1geFpVft4MN--IMFiKEKvNIBd77uDv6DO
https://gavanoasa.educ.md/orarul-cercurilor/
https://gavanoasa.educ.md/orarul-cercurilor/
https://gavanoasa.educ.md/orarul-cercurilor/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17dl5i8qDwpo-iR-HkKlUaHjAjLf1AjoE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17dl5i8qDwpo-iR-HkKlUaHjAjLf1AjoE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MOjEumbyOCaPm-Oj6PGLnZnXjEd-C-dX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MOjEumbyOCaPm-Oj6PGLnZnXjEd-C-dX
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Consiliul Raional Cahul și cu sprijinul de voluntariat ale structurilor 

asociative ale părinților și elevilor. 

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  1. Planul de achiziții  

2. Pașapoartele cabinetelor;       

3. Registrul de inventariere; 

4. Registrul de evidență a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor și 

materialelor de sprijin la: chimie, biologie, fizică, educație 

tehnologică etc; 

5. Orarul  de activitate al cabinetului medical. 

Constatări Clădirea IP Gimnaziul Grădiniță „Igor Crețu” deține laboratoare la 

disciplinele: chimie, biologie și fizică care nu corespund SMDC. Există sală 

de sport, teren sportiv funcțional, cabinet de informatică dotat cu 11 

calculatoare și 1 tablă interactivă, ateliere de Educație tehnologică 

amenajate în concordanță cu talia elevilor, parametrii sanitaro-igienici, 

cerințe de securitate și normele sanitare.. Toate sălile de clasă/grupele din 

instituție dispun de sistemul media de 

proiecţie : calculatoare,  televizoare, boxe, camere web, sistem conectate 

calitativă la rețeaua de internet,  utilizată eficient în procesul educațional.. 

Iluminatul artificial este completat cu lămpi LED și corpuri de protecție. 

Iluminatul natural este din partea stângă a copilului la locul de activitate. 

Cabinet medical, care activează conform programului;   

Pe parcursul anului bugetar 2021 au fost achiziționate cuiere pentru 

vestimentația elevilor și mobilier pentru grupele din grădiniță. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor/ 

copiilor*(după caz) 

Dovezi  1. Planul cadastral al bucătăriei, cantinei și a grupelor de copii din 

grădiniță. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fKzzrWh3mt3-

5ztWE9mW0m6FP9S79UQw  

2. Autorizația sanitară de funcționare a 

instituției.https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tQMufLN0Rn

WWHzYjaa9DULNctiCx1R0p    

3. Pașaportul cantinei școlare și a bucătăriei 

4. Registrul de ordine ale activității de bază: 
a) Ordinul nr 50 din 04.01.2022 cu privire la organizarea 

alimentației elevilor și copiilor pentru perioada ianuarie-

iunie;https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yESeAws1glg

oLaIrw2ukOkXY_cY00w1M  

b) Ordinul nr 09 din 01.09.2021 cu privire la organizarea 

alimentației elevilor și copiilor. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yESeAws1glgoLaIr

w2ukOkXY_cY00w1M  

5. Meniul-model pentru 10 zile aprobat la ANSP; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_-

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fKzzrWh3mt3-5ztWE9mW0m6FP9S79UQw
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fKzzrWh3mt3-5ztWE9mW0m6FP9S79UQw
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hHSgg7UxIeRAtp-n9FHME7ztLSofjluz
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hHSgg7UxIeRAtp-n9FHME7ztLSofjluz
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tQMufLN0RnWWHzYjaa9DULNctiCx1R0p
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tQMufLN0RnWWHzYjaa9DULNctiCx1R0p
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yESeAws1glgoLaIrw2ukOkXY_cY00w1M
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yESeAws1glgoLaIrw2ukOkXY_cY00w1M
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yESeAws1glgoLaIrw2ukOkXY_cY00w1M
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yESeAws1glgoLaIrw2ukOkXY_cY00w1M
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_-MxWVjq6f20dGtENO3I6iNHnBSUrhPU
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MxWVjq6f20dGtENO3I6iNHnBSUrhPU  

6. Meniurile zilnice; 

7. Registrele produselor ușor alterabile; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14XR6cf-1lcJlwY1l1AR-

J7aOnCkKY9Rq  

8. Certificatele de calitate ale produselor. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iVMC7F8ZBvSpooH-

GXbnUWjZKroPWuzS  

9. Procesul-verbal nr 05 din 08.11.2021 al CA cu privire la Controlul 

activității cantinei școlare; 

10. Procesul-verbal Nr 06 din 23.12.2021 al CA, cu privire la 

Alimentația elevilor din ciclul gimnazial 

Constatări Instituția deține spații pentru prepararea și servirea hranei care corespund 

normelor sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, 

funcționalitatea și confortul elevilor și a copiilor. În timpul servirii mesei 

copiilor le este asigurat confortul şi securitatea fizică 

Documentația blocului alimentar este în conformitate cu cerințele stipulate 

în actele legislativ-normative. Registrele blocului alimentar se completează 
sistematic. În blocul alimentar este prezent meniul la zi și meniul tip.  

Pentru prepararea bucatelor sunt respectate cerințele stipulate de ANSA. În 

Cartela sanitară a personalului din blocul alimentar sunt prezente inscripțiile 

care acordă permisiunea de a desfășura activitatea de preparare a hranei. 

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  Procesul-verbal nr 05 din 08.11.2021 al CA cu privire la Respectarea 

regulamentului igienico-sanitar în instituție. 

Constatări IP Gimnaziul Grădiniță „Igor Crețu” este dotată cu blocuri sanitare (toalete, 

lavoare etc.) și respectă în totalitate normele de accesibilitate, 

funcționalitate și confort ale acestora. Toate blocurile sanitare sunt asigurate 

cu apă caldă, săpun lichid pentru copii şi adulţi, hârtie igienică, soluții 

dezinfectante; uscătoare electrice şi prosoape de hârtie de unică folosinţă (la 

şcoală). 

Instituția deține grupuri sanitare separate pentru băieți și fete, dotate și cu 

apă caldă, săpun lichid, uscătoare. Numărul lavoarelor asigură raportul 1:20 

elevi/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  1. Planul de evacuare al instituției; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fy3eYyOAYeZXg1Bjf

M4rys305qFeitnh  

2. Dosar cadastral cu ieșiri de rezervă; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/102SbjyHzis0g5JBLYQh

3HTMJNpeSggzQ  

3. Registrul de inventariere a panourilor antiincendiare și 

stingătoarelor;  

Constatări Instituția dispune de mijloace antiincendiare, ieșiri de rezervă și plan de 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14XR6cf-1lcJlwY1l1AR-J7aOnCkKY9Rq
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14XR6cf-1lcJlwY1l1AR-J7aOnCkKY9Rq
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iVMC7F8ZBvSpooH-GXbnUWjZKroPWuzS
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iVMC7F8ZBvSpooH-GXbnUWjZKroPWuzS
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fy3eYyOAYeZXg1BjfM4rys305qFeitnh
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fy3eYyOAYeZXg1BjfM4rys305qFeitnh
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/102SbjyHzis0g5JBLYQh3HTMJNpeSggzQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/102SbjyHzis0g5JBLYQh3HTMJNpeSggzQ
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evacuare. În interiorul încăperii sunt plasate indicatoare circulatie pentru 

păstrarea distanței sociale conform regulilor de funcționalitate a 

instituțiilor pe perioada pandemică. Planul de evacuare este la loc 

vizibil. Instituția deține panouri antiincendiare și stingătoare conform 

reglementărilor, însă termenul de exploatare ale unor stingătoare este 

expirat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0.75  

Punctaj acordat: - 

0.75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi  

 

● Planul managerial pentru anul de studii 2021-2022, decizia de 

aprobare la şedinţa Consiliului profesoral nr. 01 din 03.09.2021 și 

coordonat cu DGI la data 09.09.2021; 

● Registrul de evidență pentru protecția vieții și sănătății elevilor; 

https://drive.google.com/drive/folders/1wlGLKyr5MD_Znb2iVK_D

TS3ebu3Jzhod 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T5o97J8HAe8Q4ZBgcu

HnXx_URIykZNk0  

● Informații plasate pe site-ul instituției/ panouri de informare, avizier 

etc .http://gavanoasa.educ.md/      

● Decada circulației rutiere: 

● http://gavanoasa.educ.md/2021/09/08/i%cc%82n-cadrul-decadei-

circulat%cc%a6iei-rutiereelevii-clasei-i%cc%82nta%cc%82i-au-

repetat-regulile-de-circulat%cc%a6ie-08-09-21/  

http://gavanoasa.educ.md/ ; https://www.facebook.com/IP-

Gimnaziul-gradinitaIgor-Cre%C8%9Bu-104975451378876 

● Activități / lecții realizate  

 
Activitate interdisciplinară: Limba franceză + Educație pentru societate; 
Profesori: Rusandu Tina + Alexandrova Ludmila; Subiectul: „Fără drepturile sale, 
omul nu este liber”. Clasa: a 7-a; data: 6 aprilie 

 
Activitate extracurriculara de dramatizare a poveștii  ”Mănușa” în grupa medie 
„Albinuta” Educator Stefoglo Anastasia 

https://docs.google.com/document/d/1Oiw-

aWJQDAKa9hBNOHc2cVv95ZNHnbpN/edit?usp=sharing&ouid=1122654

77697854803034&rtpof=true&sd=true 
La data de , 19.11.2021, a avut loc activitatea extracurriculara „Farmecul 
toamnei”, care s-a desfășurat între două cicluri de ce învățământ – primar și 
preșcolar. Bravo, învățători!! Bravo, educatori și Dna conducător muzical!! Bravo, 
Dna bibliotecara Pikul Vera!!! 
Activitate extracurriculară ”Micii exploratori ai corpului uman” în grupa 

mare ”Buburuza” Educator - Ivasenco Marianna 

https://docs.google.com/document/d/1KVv8esuKFuJcGF6d9rzB8Af3a-

TXVJNH/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&

sd=true 

Activitate publică ”Ce ne vorbesc fructele!” în grupa medie ”Albinuța” 

Educator - Stefoglo Anastasia  

https://docs.google.com/document/d/1DNVehKXBF0tfllyjVkgCIA-wWP-

YkbUw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd

=true 

Activitate publică ”Iarna - anotimpul copilăriei”  în grupa medie ”Albinuța” 

Educator - Novițcaia Rita 

https://docs.google.com/document/d/1qJXUmGCQv8tFeBGf2vVLkbFvGc

https://drive.google.com/drive/folders/1wlGLKyr5MD_Znb2iVK_DTS3ebu3Jzhod
https://drive.google.com/drive/folders/1wlGLKyr5MD_Znb2iVK_DTS3ebu3Jzhod
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T5o97J8HAe8Q4ZBgcuHnXx_URIykZNk0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T5o97J8HAe8Q4ZBgcuHnXx_URIykZNk0
http://gavanoasa.educ.md/
http://gavanoasa.educ.md/2021/09/08/i%cc%82n-cadrul-decadei-circulat%cc%a6iei-rutiereelevii-clasei-i%cc%82nta%cc%82i-au-repetat-regulile-de-circulat%cc%a6ie-08-09-21/
http://gavanoasa.educ.md/2021/09/08/i%cc%82n-cadrul-decadei-circulat%cc%a6iei-rutiereelevii-clasei-i%cc%82nta%cc%82i-au-repetat-regulile-de-circulat%cc%a6ie-08-09-21/
http://gavanoasa.educ.md/2021/09/08/i%cc%82n-cadrul-decadei-circulat%cc%a6iei-rutiereelevii-clasei-i%cc%82nta%cc%82i-au-repetat-regulile-de-circulat%cc%a6ie-08-09-21/
http://gavanoasa.educ.md/
https://www.facebook.com/IP-Gimnaziul-gradinitaIgor-Cre%C8%9Bu-104975451378876
https://www.facebook.com/IP-Gimnaziul-gradinitaIgor-Cre%C8%9Bu-104975451378876
http://gavanoasa.educ.md/2022/04/07/activitate-interdisciplinara-limba-franceza-educatie-pentru-societate-profesori-rusandu-tina-alexandrova-ludmila-subiectul-fara-drepturile-sale-omul-nu-este-liber-clasa-a-7-a-data-6/
http://gavanoasa.educ.md/2022/04/07/activitate-interdisciplinara-limba-franceza-educatie-pentru-societate-profesori-rusandu-tina-alexandrova-ludmila-subiectul-fara-drepturile-sale-omul-nu-este-liber-clasa-a-7-a-data-6/
http://gavanoasa.educ.md/2022/04/07/activitate-interdisciplinara-limba-franceza-educatie-pentru-societate-profesori-rusandu-tina-alexandrova-ludmila-subiectul-fara-drepturile-sale-omul-nu-este-liber-clasa-a-7-a-data-6/
http://gavanoasa.educ.md/2022/02/11/activitate-extracurriculara-grupa-medie-albinuta-educator-stefoglo-anastasia/
http://gavanoasa.educ.md/2022/02/11/activitate-extracurriculara-grupa-medie-albinuta-educator-stefoglo-anastasia/
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/20/la-data-de-19-11-2021-a-avut-loc-activitatea-extracurriculara-farmecul-toamnei-care-s-a-desfasurat-intre-doua-cicluri-de-ce-invatamant-primar-si-prescolar-bravo-invatatori-bravo-educato/
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/20/la-data-de-19-11-2021-a-avut-loc-activitatea-extracurriculara-farmecul-toamnei-care-s-a-desfasurat-intre-doua-cicluri-de-ce-invatamant-primar-si-prescolar-bravo-invatatori-bravo-educato/
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/20/la-data-de-19-11-2021-a-avut-loc-activitatea-extracurriculara-farmecul-toamnei-care-s-a-desfasurat-intre-doua-cicluri-de-ce-invatamant-primar-si-prescolar-bravo-invatatori-bravo-educato/
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/20/la-data-de-19-11-2021-a-avut-loc-activitatea-extracurriculara-farmecul-toamnei-care-s-a-desfasurat-intre-doua-cicluri-de-ce-invatamant-primar-si-prescolar-bravo-invatatori-bravo-educato/
https://docs.google.com/document/d/1DNVehKXBF0tfllyjVkgCIA-wWP-YkbUw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DNVehKXBF0tfllyjVkgCIA-wWP-YkbUw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DNVehKXBF0tfllyjVkgCIA-wWP-YkbUw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qJXUmGCQv8tFeBGf2vVLkbFvGcMO5GpI/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
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MO5GpI/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&s

d=true 

Activitate extracurriculară ”Carnavalul poveștilor” în grupa pregătitoare 

”Romanița” Educator - Țuțuianu Angela 

https://docs.google.com/document/d/1Hm8rH8VE4i0nP1N34iX7bJfpR3tCa

ZQS/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=tr

ue 
Activitate publică ” În parfum de primăvară ne jucăm şi florile numărăm” în grupa 
mare ” Buburuza” – educator Ivasenco Marianna 

https://docs.google.com/document/d/1Oiw-

aWJQDAKa9hBNOHc2cVv95ZNHnbpN/edit?usp=sharing&ouid=1122654

77697854803034&rtpof=true&sd=true 

 

Activitate publică ”Păsări călătoare - vin din depărtare!” în grupa medie 

”Albinuța” Educator Stefoglo Anastasia 

https://docs.google.com/document/d/1MbmbRAtU9IqQXBuSM60mkRcv4

QL_yErt/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&s

d=true 

 

Activitate extracurriculară ”Apa și schimbările ei” în grupa mică ”Fluturași” 

Educator - Todorov Laura 

https://docs.google.com/document/d/1S_eO-

SqeOhxf11k8jAJbTB6VfmCQyEzw/edit?usp=sharing&ouid=11226547769

7854803034&rtpof=true&sd=true 
Activitate publică „Cursa insectelor” în grupa mare „Buburuza” responsabil 

educator -  Ivasenco Marianna 

http://gavanoasa.educ.md/2021/04/28/activitate-publica-cursa-insectelor-in-

grupa-medie-buburuza-responsabil-ivasenco-marianna/  

 
La data de 18.11.2021, s-a desfășurat lansarea a două proiecte – 
Aleea verde pentru elevii IP Gimnaziul-gradinita „Igor Crețu” și 
„Caravana ecologica”. http://gavanoasa.educ.md/2021/11/19/la-
data-de-18-11-2021-s-a-desfasurat-lansarea-a-doua-proiecte-
aleea-verde-pentru-elevii-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-si-c 

 
Pentru o Moldovă frumoasă și curată: PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL! La data de , 
13.11.2021, elevii IP Gimnaziul-gradinita „Igor Crețu” s-au mobilizat, 
alăturându-se Campaniei naționale de Înverzire a Plaiului. 
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/13/pentru-o-moldova-frumoasa-si-
curata-planteaza-ti-viitorul-la-data-de-13-11-2021-elevii-ip-gimnaziul-
gradinita-igor-cretu-s-au- 

 
La data de 14.10.2021, în IP Gimnaziul-gradinita „Igor Crețu” s-a 
desfășurat „Ziua protecției 
civile”http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-
2021-in-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-
protectiei-civile-in-care-s-a-simulat-un-incendiu- 

 
În cadrul  ecadei circulației rutiere,elevii clasei întâi și picii de la grădiniță 
au repetat regulile de circulație.08.09.21 
http://gavanoasa.educ.md/2021/09/08/i%cc%82n-cadrul-decadei-
circulat%cc%a6iei-rutiereelevii-clasei-i%cc%82nta%cc%82i-au-repetat-
regulile-de-circulat%cc%a6ie-08-09-21/ 

 
                                                        

      .31.05.21http://gavanoasa.educ.md/2021/05/31/ultimul-sunet-

sa%cc%86rba%cc%86toare-dedicata%cc%86-i%cc%82ncheierii-anului-
s%cc%a6colar-31-05-21/ 

 

http://gavanoasa.educ.md/2022/04/18/activitate-publica-in-parfum-de-primavara-ne-jucam-si-florile-numaram-in-grupa-mare-buburuza-educator-ivasenco-marianna/
http://gavanoasa.educ.md/2022/04/18/activitate-publica-in-parfum-de-primavara-ne-jucam-si-florile-numaram-in-grupa-mare-buburuza-educator-ivasenco-marianna/
https://docs.google.com/document/d/1Oiw-aWJQDAKa9hBNOHc2cVv95ZNHnbpN/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Oiw-aWJQDAKa9hBNOHc2cVv95ZNHnbpN/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Oiw-aWJQDAKa9hBNOHc2cVv95ZNHnbpN/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MbmbRAtU9IqQXBuSM60mkRcv4QL_yErt/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MbmbRAtU9IqQXBuSM60mkRcv4QL_yErt/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MbmbRAtU9IqQXBuSM60mkRcv4QL_yErt/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1S_eO-SqeOhxf11k8jAJbTB6VfmCQyEzw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1S_eO-SqeOhxf11k8jAJbTB6VfmCQyEzw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1S_eO-SqeOhxf11k8jAJbTB6VfmCQyEzw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
http://gavanoasa.educ.md/2021/04/28/activitate-publica-cursa-insectelor-in-grupa-medie-buburuza-responsabil-ivasenco-marianna/
http://gavanoasa.educ.md/2021/04/28/activitate-publica-cursa-insectelor-in-grupa-medie-buburuza-responsabil-ivasenco-marianna/
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/19/la-data-de-18-11-2021-s-a-desfasurat-lansarea-a-doua-proiecte-aleea-verde-pentru-elevii-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-si-c
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/19/la-data-de-18-11-2021-s-a-desfasurat-lansarea-a-doua-proiecte-aleea-verde-pentru-elevii-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-si-c
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/19/la-data-de-18-11-2021-s-a-desfasurat-lansarea-a-doua-proiecte-aleea-verde-pentru-elevii-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-si-c
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/13/pentru-o-moldova-frumoasa-si-curata-planteaza-ti-viitorul-la-data-de-13-11-2021-elevii-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-au-
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/13/pentru-o-moldova-frumoasa-si-curata-planteaza-ti-viitorul-la-data-de-13-11-2021-elevii-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-au-
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/13/pentru-o-moldova-frumoasa-si-curata-planteaza-ti-viitorul-la-data-de-13-11-2021-elevii-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-au-
http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-civile-in-care-s-a-simulat-un-incendiu-
http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-civile-in-care-s-a-simulat-un-incendiu-
http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-civile-in-care-s-a-simulat-un-incendiu-
http://gavanoasa.educ.md/2021/09/08/i%cc%82n-cadrul-decadei-circulat%cc%a6iei-rutiereelevii-clasei-i%cc%82nta%cc%82i-au-repetat-regulile-de-circulat%cc%a6ie-08-09-21/
http://gavanoasa.educ.md/2021/09/08/i%cc%82n-cadrul-decadei-circulat%cc%a6iei-rutiereelevii-clasei-i%cc%82nta%cc%82i-au-repetat-regulile-de-circulat%cc%a6ie-08-09-21/
http://gavanoasa.educ.md/2021/09/08/i%cc%82n-cadrul-decadei-circulat%cc%a6iei-rutiereelevii-clasei-i%cc%82nta%cc%82i-au-repetat-regulile-de-circulat%cc%a6ie-08-09-21/
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/31/ultimul-sunet-sa%cc%86rba%cc%86toare-dedicata%cc%86-i%cc%82ncheierii-anului-s%cc%a6colar-31-05-21/
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/31/ultimul-sunet-sa%cc%86rba%cc%86toare-dedicata%cc%86-i%cc%82ncheierii-anului-s%cc%a6colar-31-05-21/
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/31/ultimul-sunet-sa%cc%86rba%cc%86toare-dedicata%cc%86-i%cc%82ncheierii-anului-s%cc%a6colar-31-05-21/
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multietnichttp://gavanoasa.educ.md/2021/05/28/activitate-

extracurriculara-gavanoasa-localitate-multietnica/  
 
                                                                                           
           -               -                           . 25.05.2021. Bilunar -

2021http://gavanoasa.educ.md/2021/05/25/teritoriul-s%CC%A6colii-a-

devenit-mai-curat-s%CC%A6i-frumos-dupa%CC%86-activitatea-de-
voluntariat-a-elevilor-clasei-a-iv-a-i%CC%82n-special-s-au-
ivedent%CC%A6iat-e  

 

,                                                                           . 22.05.21 

http://gavanoasa.educ.md/2021/05/22/ziua-nat%cc%a6ionala%cc%86-
a-sportului-organizator-prof-ed-fiz-sizova-tatiana-s%cc%a6i-ce-22-05-21/ 

 
                                                                  ,, mai .Organizatori: 
Alexandrova Liudmila,Rusandu Tina, Alexandrova Tamara,Sizova Tatiana 

http://gavanoasa.educ.md/2021/05/14/s%CC%A6coala%CC%86-
pa%CC%86rint%CC%A6ilor-responsabilitatea-
pa%CC%86rint%CC%A6ilor-s%CC%A6i-abilitatea-lor-mai-organizatori-
alexandrova-liudmilarusandu-tina%CC%86alexandrova-tama 

 
                     ,elevii                                                               

                . 14.05.2021http://gavanoasa.educ.md/2021/05/14/la-ora-de-

matematica%cc%86-elevii-nu-ces-au-realizat-figuri-geometrice-cu-
ajutorul-bet%cc%a6is%cc%a6oarelor-s%cc%a6i-a-plastilinei-14-05-
2021/  

 
Oră publică transdisciplinară, clasa a 6-a. Excursie la  unărea de jos, la 
muzeu o călătorie plina de emoții pozitive și cunoștințe noi. Oraganizatori 
Floarea Luminița, Fedosova Oxana și Rusandu Tina. 
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/13/ora-publica-transdisciplinara-
clasa-a-6-a-excursie-la-dunarea-de-jos-la-muzeu-o-calatorie-plina-de-
emotii-pozitive-si-cunostinte-  

 
                                                                                             
                          

              http://gavanoasa.educ.md/2021/04/30/i%CC%82n-cadru-

bilunarului-sa-organizat-s%CC%A6i-un-concurs-de-desen-s%CC%A6i-
poezie-eleviii-cei-mai-activi-au-primit-diplome-din-partea-administr  

 

 
Activitate transdisciplinată ,,Obiceiuri și tradiții de Paști,, 
http://gavanoasa.educ.md/2021/04/30/activitate-transdisciplinata-
obiceiuri-si-traditii-de-pasti/  

 
 

 
Oră publică la  ezvoltarea personală ”Iepurașul Țup” grupa mică ”Albinuța” 
Novițcaia Rita – educator.http://gavanoasa.educ.md/2021/04/27/ora-
publica-la-dezvoltarea-personala-iepurasul-tup-grupa-mica-albinuta-
novitcaia-rita-educator/  

 
Bilunarul ecologic martie -aprilie 
2021http://gavanoasa.educ.md/2021/04/26/bilunarul-ecologic-martie-
aprilie-2021/#!prettyPhoto  

 

 (PV ale sedințelor Comisiilor metodice) 

PV.Claselor primare 

https://drive.google.com/drive/folders/1A6gNCJPuMI_IXq_J2AJcEZTlNo

HVt2WD  

 

PV. Comunicare și științe 

http://gavanoasa.educ.md/2021/05/28/activitate-extracurriculara-gavanoasa-localitate-multietnica/
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/28/activitate-extracurriculara-gavanoasa-localitate-multietnica/
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/25/teritoriul-s%CC%A6colii-a-devenit-mai-curat-s%CC%A6i-frumos-dupa%CC%86-activitatea-de-voluntariat-a-elevilor-clasei-a-iv-a-i%CC%82n-special-s-au-ivedent%CC%A6iat-e
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/25/teritoriul-s%CC%A6colii-a-devenit-mai-curat-s%CC%A6i-frumos-dupa%CC%86-activitatea-de-voluntariat-a-elevilor-clasei-a-iv-a-i%CC%82n-special-s-au-ivedent%CC%A6iat-e
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/25/teritoriul-s%CC%A6colii-a-devenit-mai-curat-s%CC%A6i-frumos-dupa%CC%86-activitatea-de-voluntariat-a-elevilor-clasei-a-iv-a-i%CC%82n-special-s-au-ivedent%CC%A6iat-e
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/25/teritoriul-s%CC%A6colii-a-devenit-mai-curat-s%CC%A6i-frumos-dupa%CC%86-activitatea-de-voluntariat-a-elevilor-clasei-a-iv-a-i%CC%82n-special-s-au-ivedent%CC%A6iat-e
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/22/ziua-nat%cc%a6ionala%cc%86-a-sportului-organizator-prof-ed-fiz-sizova-tatiana-s%cc%a6i-ce-22-05-21/
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/22/ziua-nat%cc%a6ionala%cc%86-a-sportului-organizator-prof-ed-fiz-sizova-tatiana-s%cc%a6i-ce-22-05-21/
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/14/s%CC%A6coala%CC%86-pa%CC%86rint%CC%A6ilor-responsabilitatea-pa%CC%86rint%CC%A6ilor-s%CC%A6i-abilitatea-lor-mai-organizatori-alexandrova-liudmilarusandu-tina%CC%86alexandrova-tama
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/14/s%CC%A6coala%CC%86-pa%CC%86rint%CC%A6ilor-responsabilitatea-pa%CC%86rint%CC%A6ilor-s%CC%A6i-abilitatea-lor-mai-organizatori-alexandrova-liudmilarusandu-tina%CC%86alexandrova-tama
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/14/s%CC%A6coala%CC%86-pa%CC%86rint%CC%A6ilor-responsabilitatea-pa%CC%86rint%CC%A6ilor-s%CC%A6i-abilitatea-lor-mai-organizatori-alexandrova-liudmilarusandu-tina%CC%86alexandrova-tama
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/14/s%CC%A6coala%CC%86-pa%CC%86rint%CC%A6ilor-responsabilitatea-pa%CC%86rint%CC%A6ilor-s%CC%A6i-abilitatea-lor-mai-organizatori-alexandrova-liudmilarusandu-tina%CC%86alexandrova-tama
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/14/la-ora-de-matematica%cc%86-elevii-nu-ces-au-realizat-figuri-geometrice-cu-ajutorul-bet%cc%a6is%cc%a6oarelor-s%cc%a6i-a-plastilinei-14-05-2021/
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/14/la-ora-de-matematica%cc%86-elevii-nu-ces-au-realizat-figuri-geometrice-cu-ajutorul-bet%cc%a6is%cc%a6oarelor-s%cc%a6i-a-plastilinei-14-05-2021/
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/14/la-ora-de-matematica%cc%86-elevii-nu-ces-au-realizat-figuri-geometrice-cu-ajutorul-bet%cc%a6is%cc%a6oarelor-s%cc%a6i-a-plastilinei-14-05-2021/
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/14/la-ora-de-matematica%cc%86-elevii-nu-ces-au-realizat-figuri-geometrice-cu-ajutorul-bet%cc%a6is%cc%a6oarelor-s%cc%a6i-a-plastilinei-14-05-2021/
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/13/ora-publica-transdisciplinara-clasa-a-6-a-excursie-la-dunarea-de-jos-la-muzeu-o-calatorie-plina-de-emotii-pozitive-si-cunostinte-
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/13/ora-publica-transdisciplinara-clasa-a-6-a-excursie-la-dunarea-de-jos-la-muzeu-o-calatorie-plina-de-emotii-pozitive-si-cunostinte-
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/13/ora-publica-transdisciplinara-clasa-a-6-a-excursie-la-dunarea-de-jos-la-muzeu-o-calatorie-plina-de-emotii-pozitive-si-cunostinte-
http://gavanoasa.educ.md/2021/04/30/i%CC%82n-cadru-bilunarului-sa-organizat-s%CC%A6i-un-concurs-de-desen-s%CC%A6i-poezie-eleviii-cei-mai-activi-au-primit-diplome-din-partea-administr
http://gavanoasa.educ.md/2021/04/30/i%CC%82n-cadru-bilunarului-sa-organizat-s%CC%A6i-un-concurs-de-desen-s%CC%A6i-poezie-eleviii-cei-mai-activi-au-primit-diplome-din-partea-administr
http://gavanoasa.educ.md/2021/04/30/i%CC%82n-cadru-bilunarului-sa-organizat-s%CC%A6i-un-concurs-de-desen-s%CC%A6i-poezie-eleviii-cei-mai-activi-au-primit-diplome-din-partea-administr
http://gavanoasa.educ.md/2021/04/30/activitate-transdisciplinata-obiceiuri-si-traditii-de-pasti/
http://gavanoasa.educ.md/2021/04/30/activitate-transdisciplinata-obiceiuri-si-traditii-de-pasti/
http://gavanoasa.educ.md/2021/04/27/ora-publica-la-dezvoltarea-personala-iepurasul-tup-grupa-mica-albinuta-novitcaia-rita-educator/
http://gavanoasa.educ.md/2021/04/27/ora-publica-la-dezvoltarea-personala-iepurasul-tup-grupa-mica-albinuta-novitcaia-rita-educator/
http://gavanoasa.educ.md/2021/04/27/ora-publica-la-dezvoltarea-personala-iepurasul-tup-grupa-mica-albinuta-novitcaia-rita-educator/
http://gavanoasa.educ.md/2021/04/26/bilunarul-ecologic-martie-aprilie-2021/#!prettyPhoto
http://gavanoasa.educ.md/2021/04/26/bilunarul-ecologic-martie-aprilie-2021/#!prettyPhoto
https://drive.google.com/drive/folders/1A6gNCJPuMI_IXq_J2AJcEZTlNoHVt2WD
https://drive.google.com/drive/folders/1A6gNCJPuMI_IXq_J2AJcEZTlNoHVt2WD
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https://drive.google.com/drive/folders/1Aqn3P86r-

r1MIetIKT7Zq0K5esFrAQak  

 

PV.CMIhttps://drive.google.com/drive/folders/1SiQVW1TsdiJ2PB9mv40al

DRXWOyAmzi4  

 

PV.Consiliere și dezvoltare personală 

https://drive.google.com/drive/folders/1Asqi-

MqLrODXkswnQGqGe2rjP_WKHZ6m  

 

PV. CM Educație Timpurie  

https://drive.google.com/file/d/1T5RvHefd3-

dDupehtfCImsLxe67MktcH/view?usp=sharing 

 

Constatări Administrația instituției și diriginții desfășoară cu elevii activități care au ca 

scop învățarea și respectarea regulilor de circulație rutieră, a tehnicii 

securității în mediul școlar și în cotidian, de prevenire a situațiilor de risc 

(inundații, incendii, cutremure, pandemie etc) și de acordare a primului 

ajutor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 9,5  

 

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  1. Planul strategic al IP Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu”, pentru anii 

2020-2025; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_c

zof_pSf2y19i3H  

2. Planul anual de activitate al Instituției pentru anul de studii 2021-

2022, Dimensiunea – „Sănătate, siguranță, protecție”, Standartul 1.1, 

Domeniul „Management”;  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

wX8BhzuMOzxpO0U 

3. Acord de constituire al Consiliului de siguranță comunitară din 

localitatea Găvănoasa, încheiat la data de 16.05.2022 între IP 

Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu”, Sectorul de Poliție nr. 4 

Găvănoasa al IP Cahul și Primăria satului Găvănoasa; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QjbUhvH7QDoprSCjQF
EBzmzFKVdf1dad  

4. Acord de colaborare în cadrul proiectului „Împuternicirea tinerilor 

din mediul rural”, încheuat la data de 29.10.2021 între IP 

Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu”, primăria comunei Găvănoasa,  

AO Perspectiva și Grupul de inițiativă „Tinerii schimbă 

comunitatea”; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ug4inQfN_X0RzJmzoS

sbVlGqYNdKDlgr  

5. Registrele  de instruire a personalului/elevilor și de verificare a 

respectării a prevederilor la capitolul Ocrotirea vieții și sănătății 

https://drive.google.com/drive/folders/1Aqn3P86r-r1MIetIKT7Zq0K5esFrAQak
https://drive.google.com/drive/folders/1Aqn3P86r-r1MIetIKT7Zq0K5esFrAQak
https://drive.google.com/drive/folders/1SiQVW1TsdiJ2PB9mv40alDRXWOyAmzi4
https://drive.google.com/drive/folders/1SiQVW1TsdiJ2PB9mv40alDRXWOyAmzi4
https://drive.google.com/drive/folders/1Asqi-MqLrODXkswnQGqGe2rjP_WKHZ6m
https://drive.google.com/drive/folders/1Asqi-MqLrODXkswnQGqGe2rjP_WKHZ6m
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QjbUhvH7QDoprSCjQFEBzmzFKVdf1dad
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QjbUhvH7QDoprSCjQFEBzmzFKVdf1dad
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ug4inQfN_X0RzJmzoSsbVlGqYNdKDlgr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ug4inQfN_X0RzJmzoSsbVlGqYNdKDlgr
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copiilor, prevăzute în Planul anual de activitate al 

instituției;https://drive.google.com/drive/folders/1wlGLKyr5MD_Z

nb2iVK_DTS3ebu3Jzhod  

 

 

6. PV ale Ședinței cu  părinții privind instruirea pentru respectarea 

prevederilor la capitolul „Ocrotirea vieții și sănătății 

copiilor”.Proces-verbal Nr.04 din 16.04.22 

https://drive.google.com/drive/folders/13JS7lTffVr3E6jzNFLFDcZa

UC6w7ok5S   

 

Constatări Administrația instituției colaborează cu părinții elevilor, cu APL și cu alte 

instituții cu atribuții legale în acest sens în aplicarea proceduri legale de 

organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituției de 

învățământ în cazuri de abuz, neglijare, exploatare și trafic a copilului și 

informează personalul , elevii și părinții și valorifică eficient colaborarea cu 

alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției elevilor/copiilor. 

Parteneriatul instituțional cu Primăria Găvănoasa, AO Perspectiva, IRI și 

grupul de inițiativă „Tinerii schimbă comunitatea”, în urma căruia au fost 

lansate 2 proiecte „Crearea centrului de tineret” și „Dezvoltarea abilităților 

tinerilor”. În cadrul acestor proiecte a fost promovat modul sănătos de viață 

prin diverse campanii. 

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  1. Schema de încadrare al angajaților (DAE și CDS);  

2. Fișele de post ale angajaților; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NFGrlnA6eXy9Ib8hM-

ZJRp9LkdUPniWw  

3. Mapa ANET  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11UZ_lwwbsz9YAlGPfH

nOGYPu6KcpjXBg  

4. Registrul de evidență a cazurilor ANET; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11UZ_lwwbsz9YAlGPfH

nOGYPu6KcpjXBg  

5. Registrul de ordine ale activității de bază: 

a) Ordinul nr 08 din 01.09.2021 cu privire la aplicarea procedurii de 

organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor în cazurile 

de ANET; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m2RvsmmhW4ViJY

AHc7rurO0ORLoqVTYm  

b) Ordinul nr 13 din 01.09.2021 cu privire la numirea persoanelor 

responsabile de viața și sănătatea copiilor în IP Gimnaziul-

grădiniță „Igor 

Crețu”;https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m2RvsmmhW

4ViJYAHc7rurO0ORLoqVTYm  

c) Ordinul nr 16 din 01.09.2021 cu privire la actualizarea registrului 

de evidență a copiilor în situații de 

risc;https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m2RvsmmhW4Vi

JYAHc7rurO0ORLoqVTYm  

https://drive.google.com/drive/folders/1wlGLKyr5MD_Znb2iVK_DTS3ebu3Jzhod
https://drive.google.com/drive/folders/1wlGLKyr5MD_Znb2iVK_DTS3ebu3Jzhod
https://drive.google.com/drive/folders/13JS7lTffVr3E6jzNFLFDcZaUC6w7ok5S
https://drive.google.com/drive/folders/13JS7lTffVr3E6jzNFLFDcZaUC6w7ok5S
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NFGrlnA6eXy9Ib8hM-ZJRp9LkdUPniWw
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NFGrlnA6eXy9Ib8hM-ZJRp9LkdUPniWw
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11UZ_lwwbsz9YAlGPfHnOGYPu6KcpjXBg
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11UZ_lwwbsz9YAlGPfHnOGYPu6KcpjXBg
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11UZ_lwwbsz9YAlGPfHnOGYPu6KcpjXBg
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11UZ_lwwbsz9YAlGPfHnOGYPu6KcpjXBg
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m2RvsmmhW4ViJYAHc7rurO0ORLoqVTYm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m2RvsmmhW4ViJYAHc7rurO0ORLoqVTYm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m2RvsmmhW4ViJYAHc7rurO0ORLoqVTYm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m2RvsmmhW4ViJYAHc7rurO0ORLoqVTYm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m2RvsmmhW4ViJYAHc7rurO0ORLoqVTYm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m2RvsmmhW4ViJYAHc7rurO0ORLoqVTYm
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d) Ordinul nr 46 din 18.12.2021 cu privire la rezultatele desfășurării 

activității „Școala părinților” 

;https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m2RvsmmhW4ViJYA

Hc7rurO0ORLoqVTYm  

e) Ordinul nr 67 din 31.03.2022 cu privire la rezulatele desfășurarii 

activității „Școala părinților”; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m2RvsmmhW4ViJY

AHc7rurO0ORLoqVTYm  

f) Ordinul nr 11 din 01.09.2021 cu privire la prevenirea și 

combaterea abandonului și abseinteismului școlar; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m2RvsmmhW4ViJY

AHc7rurO0ORLoqVTYm  

6. Documentația CREI:  

a) Orarul activității CREI și cabinetul medical; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mzhuwsyb4RNp_SDoX

DJOAEzBYUW1zBAm  

 

 

 

Constatări Instituția dispune de personal format (în cadrul studiilor superioare și 

medii speciale) pentru aplicarea procedurii legale de organizare 

instituțională și de intervenție în cazuri ANET și apelează, în funcție de 

nevoi, la resursele existente în comunitate pentru asigurarea protecției 

integrității fizice și psihice a fiecărui copil. Este numită prin ordinul 

instituției persoana responsabilă de prevenirea/ intervenția în cazurile 

ANET. Cadrele didactice au fost instruite cu referire la aplicarea 

pachetului de acte normative în domeniu. Prevederile ANET sunt 

stipulate în fișa de post a angajaților. Fișa de sesizare a cazurilor ANET 

este accesibilă. Documentația ANET este în corespundere cu 

prevederile stipulate în actele legislativ-normative. Evidența se 

efectuează regulat. 

Instituția desfășoară periodic activități cu părinții în vederea instruirii și 

colaborării părinților cu cadrele didactice, dar nu toți părnții sunt 

dewchiși spre colaborare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi  1. Planul anual de activitate al Instituției pentru anul de studii 2021-

2022; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

wX8BhzuMOzxpO0U 

2. Planul DAE; 

https://drive.google.com/drive/folders/1SoKqDvRy4ymlGaRqRuQB

SYcxehfvk6ZP  

3. Planul DAET; 

https://docs.google.com/document/d/108YIlgTsRGaZ2sUxovZHoS

VIUrIhp53I/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtp

of=true&sd=true 

 

Constatări Cadrele didactice realizează activități de prevenire și combatere a violenței 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m2RvsmmhW4ViJYAHc7rurO0ORLoqVTYm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m2RvsmmhW4ViJYAHc7rurO0ORLoqVTYm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m2RvsmmhW4ViJYAHc7rurO0ORLoqVTYm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m2RvsmmhW4ViJYAHc7rurO0ORLoqVTYm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m2RvsmmhW4ViJYAHc7rurO0ORLoqVTYm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m2RvsmmhW4ViJYAHc7rurO0ORLoqVTYm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mzhuwsyb4RNp_SDoXDJOAEzBYUW1zBAm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mzhuwsyb4RNp_SDoXDJOAEzBYUW1zBAm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/folders/1SoKqDvRy4ymlGaRqRuQBSYcxehfvk6ZP
https://drive.google.com/drive/folders/1SoKqDvRy4ymlGaRqRuQBSYcxehfvk6ZP
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în școală (relații elev-elev, elev - cadru didactic, elev - personal auxiliar). Se 

asigură informarea periodică a cadrelor didactice, părinților și copiilor 

despre tipurile de abuz, modalitățile de prevenire și acțiunile de intervenție 

în cazurile de ANET. Prin ordin este desemnat coordonatorul acțiunilor de 

prevenire, identificare, raportare şi referire a cazurilor de abuz, neglijare, 

exploatare şi trafic al copilului. În cadrul APL este constituit un 

Grup de lucru în scopul prevenirii și combaterii oricărui tip de abuz și sunt 

organizate activități individuale cu părinții. 

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  1. Acord de constituire al Consiliului de siguranță comunitară din 

localitatea Găvănoasa, încheiat la data de 16.05.2022 între IP 

Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu”, Sectorul de Poliție nr. 4 

Găvănoasa al IP Cahul și Primăria satului Găvănoasa; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QjbUhvH7QDoprSCjQF

EBzmzFKVdf1dad  

2. Acord de colaborare în cadrul proiectului „Împuternicirea tinerilor 

din mediul rural”, încheiat la data de 29.10.2021 între IP Gimnaziul-

grădiniță „Igor Crețu”, primăria comunei Găvănoasa,  AO 

Perspectiva și Grupul de inițiativă „Tinerii schimbă comunitatea”; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ug4inQfN_X0RzJmzoS

sbVlGqYNdKDlgr  

3.  
Pentru o Moldovă frumoasă și curată: PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL! AO 
Perspectivahttp://gavanoasa.educ.md/2021/11/13/pentru-o-moldova-
frumoasa-si-curata-planteaza-ti-viitorul-la-data-de-13-11-2021-elevii-ip-
gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-au-m  

 
La data de 18.11.2021, s-a desfășurat lansarea a două proiecte – Aleea 
verde pentru elevii IP Gimnaziul-gradinita „Igor Crețu” și „Caravana 
ecologica”.http://gavanoasa.educ.md/2021/11/19/la-data-de-18-11-
2021-s-a-desfasurat-lansarea-a-doua-proiecte-aleea-verde-pentru-elevii-ip-
gimnaziul-gradinita-igor-cretu-si-c 

 

Proiect de colaborare cu DSE .La data de 14.10.2021, în IP Gimnaziul-
gradinita „Igor Crețu” s-a desfășurat „Ziua protecției 
civile”http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-
ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-civile-in-
care-s-a-simulat-un-incendiu- 
 
Colaborare cu Asistentul social .Consiliul Multidisciplinar& 
CMIhttps://drive.google.com/drive/folders/1lG3WEbzAAwv-ILt-I2C4kAxj-
sR_NbZn  

 

 

Constatări Gimnaziul folosește resursele existente în comunitate pentru asigurarea 

protecției integrității fizice și psihice ale fiecărui copil. Instituția asigură 

accesul tuturor elevilor/ copiilor, prin personal calificat, titular sau recrutat, 

prin implicare activă a comunității, la servicii de sprijin în vederea 

asigurării dezvoltării fizice, mentale și emoționale. Instituția colaborează cu 

CSP și SAP, CMI a APL Găvănoasa și IP ,  care care pot determina, 

imparțial, prezența sau absența semnelor unui posibil abuz. 

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

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QjbUhvH7QDoprSCjQFEBzmzFKVdf1dad
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QjbUhvH7QDoprSCjQFEBzmzFKVdf1dad
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ug4inQfN_X0RzJmzoSsbVlGqYNdKDlgr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ug4inQfN_X0RzJmzoSsbVlGqYNdKDlgr
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/13/pentru-o-moldova-frumoasa-si-curata-planteaza-ti-viitorul-la-data-de-13-11-2021-elevii-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-au-m
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/13/pentru-o-moldova-frumoasa-si-curata-planteaza-ti-viitorul-la-data-de-13-11-2021-elevii-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-au-m
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/13/pentru-o-moldova-frumoasa-si-curata-planteaza-ti-viitorul-la-data-de-13-11-2021-elevii-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-au-m
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/19/la-data-de-18-11-2021-s-a-desfasurat-lansarea-a-doua-proiecte-aleea-verde-pentru-elevii-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-si-c
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/19/la-data-de-18-11-2021-s-a-desfasurat-lansarea-a-doua-proiecte-aleea-verde-pentru-elevii-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-si-c
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/19/la-data-de-18-11-2021-s-a-desfasurat-lansarea-a-doua-proiecte-aleea-verde-pentru-elevii-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-si-c
http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-civile-in-care-s-a-simulat-un-incendiu-
http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-civile-in-care-s-a-simulat-un-incendiu-
http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-civile-in-care-s-a-simulat-un-incendiu-
https://drive.google.com/drive/folders/1lG3WEbzAAwv-ILt-I2C4kAxj-sR_NbZn
https://drive.google.com/drive/folders/1lG3WEbzAAwv-ILt-I2C4kAxj-sR_NbZn
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acordat  

Total standard 4,75 

 

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  1. Planul strategic al IP Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu”, pentru anii 

2020-2025; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_c

zof_pSf2y19i3H  

2. Planul anual de activitate al Instituției pentru anul de studii 2021-

2022, Dimensiunea – „Sănătate, siguranță, protecție”, Standartul 1.1, 

Domeniul „Management”; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

wX8BhzuMOzxpO0U 

3. Catalogul școlar, disciplina „Dezvoltare personală”, modulul „Mod 

sănătos de viață”; 

4. Acord de colaborare cu DSE și CSP; 
http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-
ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-
civile-in-care-s-a-simulat-un-incendiu- 

5. Împuternicirea tinerilor din mediul rural”, încheiat la data de 

29.10.2021 între IP Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu”, primăria 

comunei Găvănoasa,  AO Perspectiva și Grupul de inițiativă „Tinerii 

schimbă comunitatea”; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ug4inQfN_X0RzJmzoS

sbVlGqYNdKDlgr  

6.  

 

Constatări IP Gimnaziul Grădiniță „Igor Crețu” colaborează cu părinții elevilor, cu 

serviciile publice de sănătate, DSE, IP Găvănoasa și asistență socială în 

vederea promovării valorii sănătății fizice și mentale a elevilor/ copiilor 

asigurând accesul permanent al elevilor la servicii medicale într-un cabinet 

propriu. În acest scop este amenajat izolatorul dotat cu echipament și 

medicamentele necesare.  

Instituția deține acord de colaborare cu Grupul de inițiativă „Tinerii 

schimbă comunitatea” conform căruia se promovează stilului sănătos de 

viață în instituție și în comunitate 

Cadrele didactice respectă instrucțiunea MECC „Managementul temelor 

pentru acasă, în învățământul primar, gimnazial și liceal”cu referire la 

volumul, conţinutul şi relevanţa temelor pentru acasă. 

Nu toți părinții sunt implicați în activități extrașcolare cu privire la 

promovarea stilului sănătos de viață în instituție și comunitate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 

Dovezi  1.       Proces-verbal Nr 01 din  20.08.2021 al Consiliului de 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-civile-in-care-s-a-simulat-un-incendiu-
http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-civile-in-care-s-a-simulat-un-incendiu-
http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-civile-in-care-s-a-simulat-un-incendiu-
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ug4inQfN_X0RzJmzoSsbVlGqYNdKDlgr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ug4inQfN_X0RzJmzoSsbVlGqYNdKDlgr
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Administrație, cu privire la aprobarea:  

a) Orarul de activitate al CREI; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Rv8UdJqP7NAEyEMX

8b6ipTgy8oQacLZo  

b) Orarul de activitate al bibliotecii; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Rv8UdJqP7NAEyEMX

8b6ipTgy8oQacLZo  

c) Documentația CREI; 

d) Orarul activităților muzicale și de educație fizică la treaptă 

preșcolară. 

https://docs.google.com/document/d/1dzOCUK8xrxbkvCo3FFqDvS

jhhky8E8aq/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtp

of=true&sd=true 

Constatări Instituția de învățământ dispune de condiții fizice, resurse materiale și 

resurse metodologice pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale 

copiilor. Cadrele didactice și întregul personal al instituției manifestă în 

raport cu copiii/ elevii, părinții și colegii de serviciu un comportament și 

comunicare tolerante, de acceptare, afective și asertive. Instituția dispune de 

resurse metodologice privind modul de comunicare și atitudinea față de 

copii/ elevi, care sunt diseminate cu cadrele didactice, alți angajați ai 

instituției, dar și cu părinții în cadrul diverselor activități metodice, de 

informare, ore metodice, seminare, consultații, etc.. nu toți părinții sunt 

responsabili de asigurarea profilaxiei problemelor psihoemoționale ale 

elevilor/ copiilor 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

la programe ce promovează modul sănătos de viață 

Dovezi  Activități/campanii anti alcool .Notă informativă privind Realizarea 

Campaniilor Antidrog și Antitutun 

https://drive.google.com/drive/folders/1xGzg2gxc7nVEay486G_r44EV

uJL9WFFi  

Constatări Cadrele didactice din instituție proiectează și realizează ore de dirigenție și 

activități extracurriculare prin care încurajează și sprijină copiii în 

promovarea modului sănătos de viață. Instituția încurajează activ inițiative 

și activități de promovare/ susținere a modului sănătos de viață, de 

prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri și oferă acces elevilor/ 

copiilor la programe educative în acest sens. Cu copiii din grădiniță şi elevii 

din școală sunt organizate proiecte tematice prin derularea activităților 
instructiv-educative și extracurriculare privind promovarea și susținerea 

modului sănătos de viață, prevenirea riscurilor de accident, îmbolnăviri și 

care contribuie la dezvoltarea comportamentelor specifice. În perioada 

campaniilor de informare sunt derulate filme educative la temă pe 

dispozitivele LED din hol. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 4,25 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Rv8UdJqP7NAEyEMX8b6ipTgy8oQacLZo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Rv8UdJqP7NAEyEMX8b6ipTgy8oQacLZo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Rv8UdJqP7NAEyEMX8b6ipTgy8oQacLZo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Rv8UdJqP7NAEyEMX8b6ipTgy8oQacLZo
https://drive.google.com/drive/folders/1xGzg2gxc7nVEay486G_r44EVuJL9WFFi
https://drive.google.com/drive/folders/1xGzg2gxc7nVEay486G_r44EVuJL9WFFi
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Dimensiune I 

[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

1. Instituția deține bloc alimentar și 

documentația blocului alimentar 

este în conformitate cu cerințele 

stipulate în actele legislativ-

normative 

2. Sunt create zone de odihnă și 

activități în aer liber pentru 

asigurarea stării de bine a 

copiilor/elevilor și ale 

angajaților,; 

3. Cadrele didactice și diriginții 

desfășoară cu elevii activități 

care au ca scop învățarea și 

respectarea regulilor de 

circulație rutieră, a tehnicii 

securității în mediul școlar și în 

cotidian, de prevenire a 

situațiilor de risc (inundații, 

incendii, cutremure etc) și de 

acordare a primului ajutor. 
4.  Instituția asigură accesul tuturor 

elevilor/ copiilor, prin personal 
calificat la servicii de sprijin în 
vederea asigurării dezvoltării 
fizice, mentale și emoționale. 
Instituția colaborează cu CSP, 
CMI al APL Găvănoasa și SAP 
care care pot determina, 
imparțial, prezența sau absența 
semnelor unui posibil abuz. 

5. Registrul de evidență a 
persoanelor care vizitează 
instituția (care vizează 
implementarea procedurii 
ANET), se completează cu 
regularitate. 

 

● Nu toți părinții sunt 
receptivi la activitățile 
desfășurate în incinta 
instituției de învățământ. 

● Centrul de resurse, 

laboratoarele de chimie, 

fizică, biologie urmează a 

fi dotate cu materiale 

didactice și mobilier 

necesar.  

● Instituția a creat un Centru 

de Resurse care nu 

corespunde cu cerințele 

SMDC; 

 

 

 

 

 

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  1. Planul strategic al IP Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu”, pentru anii 

2020-2025; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_c

zof_pSf2y19i3H  

2. Planul anual de activitate al Instituției pentru anul de studii 2021-

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
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2022, Dimensiunea – „Participare democratică”, Standartul 2.1, 

Domeniul „Management”; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

wX8BhzuMOzxpO0U 

3. Planul de activitate al Consiliului elevilor;  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SphNx28wLav8fdvCIZh

oBJIHeSXUfrlx  

4. Planul bilunarului ecologic; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UxNmAuZzERTbprPtU

3TDDAn83e9Ewt2Z  

5. Registrul de ordine cu privire la activitatea de bază: 

a) Ordinul nr 38 din 09.11.2021 cu privier la rezultatele 

desfășurării activităților planificate „(Bilunarul ecologic) 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OehDjO3PGfi5_2V

wcMwRKl6V6fJzsHQF  

b) Ordinul nr 46  din 18.12.2021 cu privire la validarea rezultatelor 

activităților planificate pentru luna noiembrie „(Bilunarul 

ecologic);https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OehDjO3P

Gfi5_2VwcMwRKl6V6fJzsHQF  

c) Ordinul nr 64 din 01.03.2022 cu privire la aprobarea planului de 

actiuni pentru luna martie; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OehDjO3PGfi5_2V

wcMwRKl6V6fJzsHQF  

d) Ordinul nr 67 din 31.03.2022 cu privire la privire la validarea 

rezultatelor activităților planificate pentru luna martie; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OehDjO3PGfi5_2V

wcMwRKl6V6fJzsHQF  

 

Constatări Administrația instituției are definite în planul strategic mecanisme de 

asigurare a participării elevilor la soluționarea problemelor și luarea 

deciziilor care vizează direct viața lor școlară. Elevii se implică activ în 

proiectarea și desfășurarea diverselor activități din incinta instituției. 

 

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  1. Planul de activitate al DAE; 

https://drive.google.com/drive/folders/1SoKqDvRy4ymlGaRqRuQB

SYcxehfvk6ZP  

2. Planul de activitate al Consiliului Elevilor; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SphNx28wLav8fdvCIZh

oBJIHeSXUfrlx  

3. Planul bilunarului ecologic; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UxNmAuZzERTbprPtU

3TDDAn83e9Ewt2Z  

4. Acord de colaborare în cadrul proiectului „Împuternicirea tinerilor 

din mediul rural”, încheiat la data de 29.10.2021 între IP Gimnaziul-

grădiniță „Igor Crețu”, primăria comunei Găvănoasa,  AO 

Perspectiva și Grupul de inițiativă „Tinerii schimba comunitatea”; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ug4inQfN_X0RzJmzoS

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SphNx28wLav8fdvCIZhoBJIHeSXUfrlx
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SphNx28wLav8fdvCIZhoBJIHeSXUfrlx
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UxNmAuZzERTbprPtU3TDDAn83e9Ewt2Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UxNmAuZzERTbprPtU3TDDAn83e9Ewt2Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OehDjO3PGfi5_2VwcMwRKl6V6fJzsHQF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OehDjO3PGfi5_2VwcMwRKl6V6fJzsHQF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OehDjO3PGfi5_2VwcMwRKl6V6fJzsHQF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OehDjO3PGfi5_2VwcMwRKl6V6fJzsHQF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OehDjO3PGfi5_2VwcMwRKl6V6fJzsHQF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OehDjO3PGfi5_2VwcMwRKl6V6fJzsHQF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OehDjO3PGfi5_2VwcMwRKl6V6fJzsHQF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OehDjO3PGfi5_2VwcMwRKl6V6fJzsHQF
https://drive.google.com/drive/folders/1SoKqDvRy4ymlGaRqRuQBSYcxehfvk6ZP
https://drive.google.com/drive/folders/1SoKqDvRy4ymlGaRqRuQBSYcxehfvk6ZP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SphNx28wLav8fdvCIZhoBJIHeSXUfrlx
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SphNx28wLav8fdvCIZhoBJIHeSXUfrlx
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UxNmAuZzERTbprPtU3TDDAn83e9Ewt2Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UxNmAuZzERTbprPtU3TDDAn83e9Ewt2Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ug4inQfN_X0RzJmzoSsbVlGqYNdKDlgr
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sbVlGqYNdKDlgr  

5. Procesul-verbal Nr din de constituire a Consiliului Elevilor; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H-f2O-

jMmXikWDkUyAtBEEy7-o3opKLO  

6. PV Nr.09 din 12 mai 2022 privind selectarea orelor opționale 

https://drive.google.com/drive/folders/1jgIwfOId-

zanEKANMi_Q5Mpu6lHt-A9N  

7. Chestionar privind selectarea orelor opționale 

https://docs.google.com/forms/d/17lQU8NXH1ve7Ik_YCm7ct5U6S

_16KCCJ9eoRZiL_skE/edit  

 

 

Constatări În instituție activează Consiliul elevilor care participă la luarea deciziilor cu 

privire la unele problemele de interes pentru elevi. În instituție nu există 

structuri asociative ale elevilor cu Grupul de inițiativă „Tinerii schimbă 

comunitatea” care iau decizii cu privire la toate problemele de interes pentru 

elevi. 

Ca urmare a proiectelor transfrontaliere a anului de învățământ 2020-2021, 

elevii au venit cu inițiativa de a continua legături culturale cu frații de peste 

Prut. Astfel s-a desfășurat un alt parteneriat transfrontalier, în cadrul căruia 

a fost creat asociați de parteneriat cu elevii de peste Prut.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

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

Dovezi  1. Pagina web: www.gavanoasa.educ.md ; 

2. Chestionarea elevilor prin Google Forms; 

3. Chestionar prin Antialcoolul 

https://docs.google.com/forms/d/1zsgZcbgDNyu8CR9zsiEb3YHR3l

2SJRSkTWLcm7UK55o/edit  

4. Chestionar privind Violența în școală 

https://docs.google.com/forms/d/1fZRhLEAF8fu0l13E4ALOMzhxr

3cdyoU1GHS_A2Os_eg/edit   

5. Boxă cu întrebări „Caut un răspuns”; 

6. Grupuri comune create pe viber/messenger; 

7. Postere/ pliante; 

8. Boxa cu sesizări; 

9. Proces-verbal al CE Nr,03.din 05.11.21 privind  verificarea 

periodică a boxei cu sesizări; 

https://drive.google.com/drive/folders/1hWAIZm9KU_dmhwogMf

WafVm1Es7rQ-xF  

10. Completarea culegerii de tradiții și obiceiuri ale comunei 

Găvănoasa. https://app.bookcreator.com/books/-

elVl8HZQHez7dzF8N55-A/6DIWtkm9RDeFmoreBZdvDQ  

 

Constatări Instituția de învățământ dispune de mijloace de comunicare prin intermediul 

cărora elevii își pot exprima opinia cu privire la toate aspectele de interes, 

de asemenea asigură sistematic și eficient funcționalitatea diverselor 

mijloace de informare și de comunicare ce reflectă opinia liberă a elevilor/ 

copiilor. În 

spațiile comune ale claselor și sălilor de grupă este expusă boxa cu întrebări 

ale elevilor „Caut un răspuns”  cu referire la exprimarea liberă a opiniei 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H-f2O-jMmXikWDkUyAtBEEy7-o3opKLO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H-f2O-jMmXikWDkUyAtBEEy7-o3opKLO
https://drive.google.com/drive/folders/1jgIwfOId-zanEKANMi_Q5Mpu6lHt-A9N
https://drive.google.com/drive/folders/1jgIwfOId-zanEKANMi_Q5Mpu6lHt-A9N
https://docs.google.com/forms/d/17lQU8NXH1ve7Ik_YCm7ct5U6S_16KCCJ9eoRZiL_skE/edit
https://docs.google.com/forms/d/17lQU8NXH1ve7Ik_YCm7ct5U6S_16KCCJ9eoRZiL_skE/edit
http://www.gavanoasa.educ.md/
https://docs.google.com/forms/d/1zsgZcbgDNyu8CR9zsiEb3YHR3l2SJRSkTWLcm7UK55o/edit
https://docs.google.com/forms/d/1zsgZcbgDNyu8CR9zsiEb3YHR3l2SJRSkTWLcm7UK55o/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fZRhLEAF8fu0l13E4ALOMzhxr3cdyoU1GHS_A2Os_eg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fZRhLEAF8fu0l13E4ALOMzhxr3cdyoU1GHS_A2Os_eg/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1hWAIZm9KU_dmhwogMfWafVm1Es7rQ-xF
https://drive.google.com/drive/folders/1hWAIZm9KU_dmhwogMfWafVm1Es7rQ-xF
https://app.bookcreator.com/books/-elVl8HZQHez7dzF8N55-A/6DIWtkm9RDeFmoreBZdvDQ
https://app.bookcreator.com/books/-elVl8HZQHez7dzF8N55-A/6DIWtkm9RDeFmoreBZdvDQ
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acestora.  

Elevii activează în diverse proiecte, continuând lucrul la culegerea de 

tradiții și obiceiuri ale comunei Găvănoasa „De vorbă cu bătrânii”. 

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  1. Dovezi de valorificare a ofertei educaționale în baza solicitărilor din 

partea părinților și a elevilor;  

2. Procesul-Verbal Nr,09 din 12 mai 2022 privind alegerea orei 

opționale 

https://drive.google.com/drive/folders/1hWAIZm9KU_dmhwogMf

WafVm1Es7rQ-xF  

3. Chestionar privind alegerea orei opționale 

https://docs.google.com/forms/d/17lQU8NXH1ve7Ik_YCm7ct5U6S

_16KCCJ9eoRZiL_skE/edit  

4. Sondaje online  ale elevilor și părinților cu referire la desfășurarea  

procesului educațional 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWUFh96t3QakpqDL

QL3tGLDiuxEBltDM7VKygQXrVhs3DTyQ/viewform?usp=sf_lin

k  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLuCvd5kWRTC894

YV51BAO26g-8BBhOC0rplJxb7r51C0JXQ/viewform?usp=sf_link  

ECD 

5. Activități de implicare ale CE 
6. La data de 18.11.2021, s-a desfășurat lansarea a două proiecte – 

Aleea verde pentru elevii IP Gimnaziul-gradinita „Igor Crețu” și 
„Caravana ecologica” 

http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-ip-
gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-civile-in-care-s-
a-simulat-un-incendiu-iar-dupa-aceasta-elevii-au-beneficiat-de-o-instruire-
din-p/ 

7. Pentru o Moldovă frumoasă și curată: PLANTEAZĂ-ȚI 
VIITORUL!http://gavanoasa.educ.md/2021/11/13/pentru-o-
moldova-frumoasa-si-curata-planteaza-ti-viitorul-la-data-de-13-11-
2021-elevii-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-au-mobilizat-
alaturandu-se-campaniei-nationale-de-inverzire-a-p/  

8. „                      ” 

http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-
ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-
civile-in-care-s-a-simulat-un-incendiu-iar-dupa-aceasta-elevii-au-
beneficiat-de-o-instruire-din-p/  

9.                 ei rutiere http://gavanoasa.educ.md/2021/09/08/i%cc%82n-
cadrul-decadei-circulat%cc%a6iei-rutiereelevii-clasei-
i%cc%82nta%cc%82i-au-repetat-regulile-de-circulat%cc%a6ie-08-09-21/  

10. ,,Ultimul sunet,, 

http://gavanoasa.educ.md/2021/05/31/ultimul-sunet-
sa%cc%86rba%cc%86toare-dedicata%cc%86-i%cc%82ncheierii-
anului-s%cc%a6colar-31-05-21/#!prettyPhoto  

 

Constatări Implicarea permanentă a elevilor/copiilor în conturarea programului 

educațional, în evaluarea propriului progres are loc preponderent la orele 

de: Educație muzicală, Educație plastică, Educație fizică, Educație 

tehnologică - pentru clasele gimnaziale și pentru toate disciplinele din 

clasele primare și toate tipurile de activități din grădiniță. 

Administrația instituției organizează acțiuni de consultări părinți-elevi cu 

privire la redeschiderea instituției de învățământ. 

https://drive.google.com/drive/folders/1hWAIZm9KU_dmhwogMfWafVm1Es7rQ-xF
https://drive.google.com/drive/folders/1hWAIZm9KU_dmhwogMfWafVm1Es7rQ-xF
https://docs.google.com/forms/d/17lQU8NXH1ve7Ik_YCm7ct5U6S_16KCCJ9eoRZiL_skE/edit
https://docs.google.com/forms/d/17lQU8NXH1ve7Ik_YCm7ct5U6S_16KCCJ9eoRZiL_skE/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWUFh96t3QakpqDLQL3tGLDiuxEBltDM7VKygQXrVhs3DTyQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWUFh96t3QakpqDLQL3tGLDiuxEBltDM7VKygQXrVhs3DTyQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWUFh96t3QakpqDLQL3tGLDiuxEBltDM7VKygQXrVhs3DTyQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLuCvd5kWRTC894YV51BAO26g-8BBhOC0rplJxb7r51C0JXQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLuCvd5kWRTC894YV51BAO26g-8BBhOC0rplJxb7r51C0JXQ/viewform?usp=sf_link
http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-civile-in-care-s-a-simulat-un-incendiu-iar-dupa-aceasta-elevii-au-beneficiat-de-o-instruire-din-p/
http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-civile-in-care-s-a-simulat-un-incendiu-iar-dupa-aceasta-elevii-au-beneficiat-de-o-instruire-din-p/
http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-civile-in-care-s-a-simulat-un-incendiu-iar-dupa-aceasta-elevii-au-beneficiat-de-o-instruire-din-p/
http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-civile-in-care-s-a-simulat-un-incendiu-iar-dupa-aceasta-elevii-au-beneficiat-de-o-instruire-din-p/
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/13/pentru-o-moldova-frumoasa-si-curata-planteaza-ti-viitorul-la-data-de-13-11-2021-elevii-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-au-mobilizat-alaturandu-se-campaniei-nationale-de-inverzire-a-p/
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/13/pentru-o-moldova-frumoasa-si-curata-planteaza-ti-viitorul-la-data-de-13-11-2021-elevii-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-au-mobilizat-alaturandu-se-campaniei-nationale-de-inverzire-a-p/
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/13/pentru-o-moldova-frumoasa-si-curata-planteaza-ti-viitorul-la-data-de-13-11-2021-elevii-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-au-mobilizat-alaturandu-se-campaniei-nationale-de-inverzire-a-p/
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/13/pentru-o-moldova-frumoasa-si-curata-planteaza-ti-viitorul-la-data-de-13-11-2021-elevii-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-au-mobilizat-alaturandu-se-campaniei-nationale-de-inverzire-a-p/
http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-civile-in-care-s-a-simulat-un-incendiu-iar-dupa-aceasta-elevii-au-beneficiat-de-o-instruire-din-p/
http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-civile-in-care-s-a-simulat-un-incendiu-iar-dupa-aceasta-elevii-au-beneficiat-de-o-instruire-din-p/
http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-civile-in-care-s-a-simulat-un-incendiu-iar-dupa-aceasta-elevii-au-beneficiat-de-o-instruire-din-p/
http://gavanoasa.educ.md/2021/10/15/la-data-de-14-10-2021-in-ip-gimnaziul-gradinita-igor-cretu-s-a-desfasurat-ziua-protectiei-civile-in-care-s-a-simulat-un-incendiu-iar-dupa-aceasta-elevii-au-beneficiat-de-o-instruire-din-p/
http://gavanoasa.educ.md/2021/09/08/i%cc%82n-cadrul-decadei-circulat%cc%a6iei-rutiereelevii-clasei-i%cc%82nta%cc%82i-au-repetat-regulile-de-circulat%cc%a6ie-08-09-21/
http://gavanoasa.educ.md/2021/09/08/i%cc%82n-cadrul-decadei-circulat%cc%a6iei-rutiereelevii-clasei-i%cc%82nta%cc%82i-au-repetat-regulile-de-circulat%cc%a6ie-08-09-21/
http://gavanoasa.educ.md/2021/09/08/i%cc%82n-cadrul-decadei-circulat%cc%a6iei-rutiereelevii-clasei-i%cc%82nta%cc%82i-au-repetat-regulile-de-circulat%cc%a6ie-08-09-21/
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/31/ultimul-sunet-sa%cc%86rba%cc%86toare-dedicata%cc%86-i%cc%82ncheierii-anului-s%cc%a6colar-31-05-21/#!prettyPhoto
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/31/ultimul-sunet-sa%cc%86rba%cc%86toare-dedicata%cc%86-i%cc%82ncheierii-anului-s%cc%a6colar-31-05-21/#!prettyPhoto
http://gavanoasa.educ.md/2021/05/31/ultimul-sunet-sa%cc%86rba%cc%86toare-dedicata%cc%86-i%cc%82ncheierii-anului-s%cc%a6colar-31-05-21/#!prettyPhoto
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Elevii și părinții își exprimă opinia personală cu referire la orele opționale. 

Consiliul elevilor participă activ în selectarea ofertelor pachetului opțional 

prin desfășurarea sondajelor de opinii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 5,5  

 

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

procesul educațional 

Domeniu: Management  

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

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

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

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

Dovezi  1. Planul strategic al IP Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu”, pentru anii 

2020-2025; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_c

zof_pSf2y19i3H  

2. Planul anual de activitate al Instituției pentru anul de studii 2021-

2022, Dimensiunea – „Participare democratică”, Standartul 2.1, 

Domeniul „Management”; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

wX8BhzuMOzxpO0U 

3. Planul Consiliului de Administrație (CA); 

4. Planul de lucru al Comitetului părintesc; 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZU5iF9zfJOgHVlKD-

buYx8SGFEDuGG2K  

5. Procesul-verbal nr 01 din 22.08 .2020 al CP  cu privire la alegerea 

Comitetului de părinți; 

https://drive.google.com/drive/folders/1lfPEZMCF1CVwcLR3J3a5

ZRCVOWyD_6NU  

6. Procesul-verbal nr 02 din 25.10.2021 al Comitetului părintesc cu 

privire la vestimentația elevilor 

https://drive.google.com/drive/folders/1lfPEZMCF1CVwcLR3J3a5

ZRCVOWyD_6NU  

 

Constatări Instituția elaborează și valorifică eficient un set de proceduri democratice de 

delegare și promovare a părinților în structurile decizionale și dispune de 

mijloace de informare și comunicare pentru exprimarea opiniei tuturor 

partenerilor educaționali, valorificând bunele practici ale acestora în 

asigurarea interesului elevului/ copilului, cu regret, activitatea unor părinți 

este inertă Reprezentanți ai părinților sunt membri al Consiliului de 

administrație și promovează implicarea activă a acestora în munca de 
voluntariat.  Administrația instituției de învățământ are încheiate acorduri 

de parteneriat și furnizează evidențe privind colaborarea cu reprezentanții 

comunității pe baza interesului superior al copilului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,5 

Punctaj acordat: - 

0,5 

 

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

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

de învățare și odihnă pentru elevi/ copii 

Dovezi  1. Acord de constituire al Consiliului de siguranță comunitară din 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/folders/1ZU5iF9zfJOgHVlKD-buYx8SGFEDuGG2K
https://drive.google.com/drive/folders/1ZU5iF9zfJOgHVlKD-buYx8SGFEDuGG2K
https://drive.google.com/drive/folders/1lfPEZMCF1CVwcLR3J3a5ZRCVOWyD_6NU
https://drive.google.com/drive/folders/1lfPEZMCF1CVwcLR3J3a5ZRCVOWyD_6NU
https://drive.google.com/drive/folders/1lfPEZMCF1CVwcLR3J3a5ZRCVOWyD_6NU
https://drive.google.com/drive/folders/1lfPEZMCF1CVwcLR3J3a5ZRCVOWyD_6NU
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localitatea Găvănoasa, încheiat la data de 16.05.2022 între IP 

Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu”, Sectorul de Poliție nr. 4 

Găvănoasa al IP Cahul și Primăria satului Găvănoasa;  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QjbUhvH7QDoprSCjQF

EBzmzFKVdf1dad  

2. Acord de colaborare în cadrul proiectului „Împuternicirea tinerilor 

din mediul rural”, încheiat la data de 29.10.2021 între IP Gimnaziul-

grădiniță „Igor Crețu”, primăria comunei Găvănoasa,  AO 

Perspectiva și Grupul de inițiativă „Tinerii schimba comunitatea”; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ug4inQfN_X0RzJmzoS

sbVlGqYNdKDlgr  

3. Acord de colaborare  nr AC#ATIC-2021-09-27-021, din 

927.09.2021 între IP Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu” și Asociația 

Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor 

Informaționale și ale Comunicațiilor  9ATIC) cu privire la 

implementarea  proiectului „Tekwill în fiecare școală” 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Rc7G5NZPpFThNCKou

A6EPU9zgv5TYEcP  

4. Protocol  de colaborare cu Școala gimnazială „Ploiești” 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C_Gq0axz9gv5Xz7hk5z

FdX2dQ09KMUJq  

 

Constatări Instituția semnează, promovează și valorifică eficient acorduri de 

parteneriate cu diverși reprezentanți de nivel comunitar, național și 

transnațional, pe aspecte ce țin de interesul elevului/ copilului cu impact 

pozitiv în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor educaționale pentru 

copii/ elevi și promovează participarea comunității la îmbunătățirea  

condițiilor de învățare, odihnă, relaxare și petrecerea timpului liber pentru 

ei. 

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  1. Acord de colaborare în cadrul proiectului „Împuternicirea tinerilor 

din mediul rural”, încheiat la data de 29.10.2021 între IP Gimnaziul-

grădiniță „Igor Crețu”, primăria comunei Găvănoasa,  AO 

Perspectiva și Grupul de inițiativă „Tinerii schimba comunitatea”; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ug4inQfN_X0RzJmzoS

sbVlGqYNdKDlgr  

2. Planul de activitate al Consiliului de Administrație;   

3. Grupuri comune create pe viber/messenger; 

Constatări În instituție există un Consiliu de administrație cu reprezentanți ai părinților 

și al APL care ia decizii și activează în baza unui plan coodonat, orientat 

spre asigurarea educației de calitate pentru toți copiii. Gimnaziul implică 

părinții în procesul de luare a deciziilor cu privire la educație, conlucrează 

cu structură asociativă a părinților și aplică mijloacele de comunicare pentru 

exprimarea opiniei părinților și altor subiecți 

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

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QjbUhvH7QDoprSCjQFEBzmzFKVdf1dad
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QjbUhvH7QDoprSCjQFEBzmzFKVdf1dad
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ug4inQfN_X0RzJmzoSsbVlGqYNdKDlgr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ug4inQfN_X0RzJmzoSsbVlGqYNdKDlgr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Rc7G5NZPpFThNCKouA6EPU9zgv5TYEcP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Rc7G5NZPpFThNCKouA6EPU9zgv5TYEcP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C_Gq0axz9gv5Xz7hk5zFdX2dQ09KMUJq
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C_Gq0axz9gv5Xz7hk5zFdX2dQ09KMUJq
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ug4inQfN_X0RzJmzoSsbVlGqYNdKDlgr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ug4inQfN_X0RzJmzoSsbVlGqYNdKDlgr
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acordat  0,5 

 

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  1. Planul strategic al IP Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu”, pentru anii 

2020-2025; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_c

zof_pSf2y19i3H  

2. Planul anual de activitate al Instituției pentru anul de studii 2021-

2022, Dimensiunea – „Eficiența educațională”, Standartul 4.1, 

Domeniul „Curriculum – process educațional”; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

wX8BhzuMOzxpO0U 

3. Planul Comitetului de părinți 

;https://drive.google.com/drive/folders/1ZU5iF9zfJOgHVlKD-

buYx8SGFEDuGG2K  

4. Planul CE; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SphNx28wLav8fdvCIZh

oBJIHeSXUfrlx  

5. PV ale Comitetului de părinți 

https://drive.google.com/drive/folders/1lfPEZMCF1CVwcLR3J3a5

ZRCVOWyD_6NU  

6. PV ale CE https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H-f2O-

jMmXikWDkUyAtBEEy7-o3opKLO  

7. Chestionare online  

8. Chestionar privind alegerea orei opționale 

https://docs.google.com/forms/d/17lQU8NXH1ve7Ik_YCm7ct5U6S

_16KCCJ9eoRZiL_skE/edit  

9. Chestionar privind antialcoolul 

https://docs.google.com/forms/d/1zsgZcbgDNyu8CR9zsiEb3YHR3l

2SJRSkTWLcm7UK55o/edit  

10. Chestionar privind violența în școală 

https://docs.google.com/forms/d/1fZRhLEAF8fu0l13E4ALOMzhxr

3cdyoU1GHS_A2Os_eg/edit  

 

Constatări Instituția asigură participarea deplină a structurilor asociative ale părinților 

și a comunității la elaborarea și implementarea documentelor programatice, 

ce țin de activitatea instituției. Instituția asigură sistematic și eficient 

funcționalitatea diverselor mijloace de informare și de comunicare ce 

reflectă opinia liberă a elevilor/ copiilor. Părinții sunt consultați permanent 

prin convorbiri individuale și de grup, anchetare, chestionare cu referire la 
condițiile, activitățile, acțiunile necesare a fi întreprinse în instituție pentru a 

spori eficiența actului educațional, iar solicitările sunt luate în considerare în 

procesul de planificare a activității instituționale. Instituția promovează 

imaginea prin publicații cu diseminarea bunelor practici. Cadrele didactice 

realizează sistematic activități de pedagogizare a părinților privind educația 

copiilor lor în baza unui plan elaborat și încurajează părinții să se implice în 

procesul educațional și în activități extracurriculare, însă unii părinți sunt 

plecați peste hotare și nu au posibilitatea de a participa în realizarea 

activităților. 

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

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/folders/1ZU5iF9zfJOgHVlKD-buYx8SGFEDuGG2K
https://drive.google.com/drive/folders/1ZU5iF9zfJOgHVlKD-buYx8SGFEDuGG2K
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SphNx28wLav8fdvCIZhoBJIHeSXUfrlx
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SphNx28wLav8fdvCIZhoBJIHeSXUfrlx
https://drive.google.com/drive/folders/1lfPEZMCF1CVwcLR3J3a5ZRCVOWyD_6NU
https://drive.google.com/drive/folders/1lfPEZMCF1CVwcLR3J3a5ZRCVOWyD_6NU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H-f2O-jMmXikWDkUyAtBEEy7-o3opKLO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H-f2O-jMmXikWDkUyAtBEEy7-o3opKLO
https://docs.google.com/forms/d/17lQU8NXH1ve7Ik_YCm7ct5U6S_16KCCJ9eoRZiL_skE/edit
https://docs.google.com/forms/d/17lQU8NXH1ve7Ik_YCm7ct5U6S_16KCCJ9eoRZiL_skE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1zsgZcbgDNyu8CR9zsiEb3YHR3l2SJRSkTWLcm7UK55o/edit
https://docs.google.com/forms/d/1zsgZcbgDNyu8CR9zsiEb3YHR3l2SJRSkTWLcm7UK55o/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fZRhLEAF8fu0l13E4ALOMzhxr3cdyoU1GHS_A2Os_eg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fZRhLEAF8fu0l13E4ALOMzhxr3cdyoU1GHS_A2Os_eg/edit
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acordat  

Total standard 3,5 

 

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

societate interculturală bazată pe democrație 

Domeniu: Management  

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

prin actele reglatorii și activități organizate de instituție 

Dovezi  1. Planul strategic al IP Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu”, pentru anii 

2020-2025; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_c

zof_pSf2y19i3H  

2. Planul anual de activitate al Instituției pentru anul de studii 2021-

2022, Dimensiunea – „Eficiența educațională”, Standartul 4.1, 

Domeniul „Curriculum – proces 

educațional”;https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXa

HZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U 

3. Planul Comisiei de etică; 

4. PV comun al Com de etică și CE cu privire la instruire 

5. Registrul de ordine cu privire la activitatea de bază: 

a) Ordinul nr 73 din 03.05.2022 cu privire la aprobarea Planului de 

acțiuni pentru luna mai; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BO3kodpI5z5ZcTsPpzJ

DOLjhm0XUKdl8  

Constatări Instituția promovează eficient, prin acte reglatorii și activități, respectul față 

de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă, valorificând 

feedbackul din partea partenerilor în ceea ce privește respectarea 

principiilor democratice. În instituție învață copii de diferite etnii, vorbitori 

de limbă rusă şi română, indiferent de apartenența religioasă. Acest aspect 

este dovada respectului față de diversitate, promovate de instituție. Toți 

copii, elevii și părinții acestora sunt tratați cu respect și atitudine egală în 

toate etapele de aflare și conlucrare a acestora cu instituția. Cadrele 

manageriale antrenează copii/ elevii în diverse activităţi, respectând 

diversității culturale, etnice, lingvistice. Clasele/grupele sunt eterogene, 

formate din elevi de diferite etnii culturale, lingvistice și religioase. În 

activitățile extrașcolare sunt implicați toți elevii indiferent de etnie 

culturală. Dacă acum 7-8 ani în urmă copiii din confesiunile religioase, 

altele decât cea ortodoxă nu se implicau deloc în activitățile extrașcolare, 

acum unii din ei copii cântă, dansează și participă la diverse activități. De 

asemenea copiii de alte confesiuni sunt toleranți față de religia ortodoxă și 

participă benevol la ora opțională „Religia” 

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 feedback-ului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 

Dovezi  1. Planul strategic al IP Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu”, pentru anii 

2020-2025;  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_c

zof_pSf2y19i3H  

2. Planul anual de activitate al Instituției pentru anul de studii 2021-

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BO3kodpI5z5ZcTsPpzJDOLjhm0XUKdl8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BO3kodpI5z5ZcTsPpzJDOLjhm0XUKdl8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
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2022, Dimensiunea – „Eficiența educațională”, Standartul 4.1, 

Domeniul „Curriculum – proces educațional”; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

wX8BhzuMOzxpO0U 

3. Regulamentul intern al IP Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu” aprobat 

la ședința Consiliului profesoral, proces-verbal nr. 1 din 03.09.2021; 

4. Registrul de evidenţă a activităţilor desfășurate în școală; 

5. Registrul de evidență a activităților realizate de către cadrele 

didactice din IET 

https://drive.google.com/file/d/16VFIlZFWZYgFEv-

j4MoEj2piosASHXa5/view?usp=sharing 

6. PV ale Comisiilor metodice (Dezvoltare personală)cu privire la 

aprobarea proiectelor de lungă durată la 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qiDUL0PN7hdfs7bZigq

4QCbIn3gq2ct5  

7. Fișe de post ale angajaților. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1O736BmiigoMg4Zc5U

Yk9PaAq5UNU6FPr  

 

Constatări Instituția monitorizează sistematic respectarea diversității culturale, etnice, 

lingvistice, religioase în toate activitățile desfășurate. În actele reglatorii ale 

instituției, inclusiv Statutul, Regulamentul intern de activitate, în fişele de 

post ale angajaţilor sunt prevederi referitoare la acest indicator. Cadrele 

didactice sunt informate şi instruire privind aplicarea metodelor şi 

mijloacelor de prevenire a actelor de discriminare şi de sesizare a 

autorităţilor competente în caz de identificare a unor astfel de situații. 

Activitățile educaționale planificate și organizate cu copiii și elevii 

promovează principiile nediscriminării, multiculturalității și dreptului la 

educație pentru toți copiii. Respectarea diversității culturale, etnice, 

lingvistice, religioase și de valorificare a multiculturalității în instituția 

noastră nu are probleme, din motiv că comuna Găvănoasa este constituită 

din 12 naționalități, limba maternă este pentru unii limba română, pentru 

alții limba ucraineană, limba rusă, găgăuză, bulgară, dar limba de 

comunicare interetnică este limba română. 

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 valorizată 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  1. Planul strategic al IP Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu”, pentru anii 

2020-2025; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_c

zof_pSf2y19i3H  

2. Planul anual de activitate al Instituției pentru anul de studii 2021-

2022, Dimensiunea – „Eficiența educațională”, Standartul 4.1, 

Domeniul „Curriculum – proces educațional”; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

wX8BhzuMOzxpO0U 

3. Regulamentul intern al IP Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu” aprobat 

la ședința Consiliului profesoral, proces-verbal nr. 1 din 03.09.2021; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qiDUL0PN7hdfs7bZigq4QCbIn3gq2ct5
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qiDUL0PN7hdfs7bZigq4QCbIn3gq2ct5
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1O736BmiigoMg4Zc5UYk9PaAq5UNU6FPr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1O736BmiigoMg4Zc5UYk9PaAq5UNU6FPr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
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4. PV ale Comisiilor metodice )cu privire la aprobarea proiectelor de 

lungă durată la  

PV al Comisiei Metodice pentru Educație Timpurie cu privire la 

aprobarea proiectelor tematice integrate: 

https://drive.google.com/file/d/1QJ-

S_VB7bG4gdEHh8dHN0Fdc5sjHEEFd/view?usp=sharing 

5. Fișe de post ale angajaților. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1O736BmiigoMg4Zc5U

Yk9PaAq5UNU6FPr  

 

 

Constatări Instituția creează condiții pentru respectarea diversității prin valorificarea 

intensă a capacității de socializare a elevilor/ copiilor și asigură accesul 

tuturor copiilor/ elevilor și a resurselor de identificare și dezvoltare a 

stereotipurilor și prejudecăților. Copiii socializează deschis și liber 

indiferent de etnie și limba vorbită, cadrele didactice țin cont de 

manifestările și necesitățile tuturor copiilor/ elevilor în diverse tipuri de 

activități. Instituția se adresează în mod egal elevilor de diferite etnii și 

culturi prin panouri de afișaj, pagina web. Sunt create toate condițiile pentru 

ca elevii să comunice în limba română și totodată să nu uite limba etniei. 

Sunt amenajate spații speciale destinate recreerii care ajută la socializarea 

copiilor de diferite etnii. La parter este amenajat un spațiu de informare, în 

care este instalat un televizor care diseminează diferite informații și 

filmulețe educative. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 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  1. Planul anual de activitate al Instituției pentru anul de studii 2021-

2022, Dimensiunea – „Eficiența educațională”, Standartul 4.1, 

Domeniul „Curriculum – proces educațional”; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

wX8BhzuMOzxpO0U 

2. PV ale Comisiilor metodice )cu privire la aprobarea proiectelor de 

lungă durată la  

PV al Comisiei Metodice pentru Educație Timpurie cu privire la 

aprobarea proiectelor tematice integrate: 

https://drive.google.com/file/d/1QJ-

S_VB7bG4gdEHh8dHN0Fdc5sjHEEFd/view?usp=sharing 

3. Registrul Școlar/agenda educatorului unde este dusă evidența orelor 

efectuate; 

4. Agendele diriginților 

5. Activități etnii 

 

Constatări Instituția implică activ elevii și cadrele didactice în diverse activități 

educaționale de nivel local, național și transfrontalier, ce pun în evidență 

conviețuirea armonioasă într-o societate interculturală. În instituție sunt 

dezvoltate proiecte educaționale care ajută copiii și elevii să cunoască și să 

respecte diversitatea în toate manifestările ei. Elevii demonstrează 

cunoașterea și respectarea culturii și tradițiilor proprii, culturii și tradițiilor 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1O736BmiigoMg4Zc5UYk9PaAq5UNU6FPr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1O736BmiigoMg4Zc5UYk9PaAq5UNU6FPr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
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altor comunități etnice din RM, și localitate, indiferent de grupul etnic de 

care aparțin și indiferent de limba de studii. Cadrele didactice organizează 

spațiul educațional astfel încât să faciliteze comunicarea și colaborarea între 

copii de diferită origine etnică și culturală. 

Administrația instituției colaborează eficient cu cadrele didactice în vederea 

planificării și desfășurării activităților de promovare a valorilor 

multiculturale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6,00 

 

Dimensiune II 

[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

● Instituția monitorizează 

sistematic respectarea 

diversității culturale, etnice, 

lingvistice, religioase în toate 

activitățile desfășurate. În actele 

reglatorii ale instituției, inclusiv 

Statutul, Regulamentul intern de 

activitate, în fişele de post ale 

angajaţilor sunt prevederi 

referitoare la acest indicator. 

● Instituția implică activ elevii și 

cadrele didactice în diverse 

activități educaționale de nivel 

local, național și transfrontalier, 

ce pun în evidență conviețuirea 

armonioasă într-o societate 

interculturală. În instituție sunt 

dezvoltate proiecte educaționale 

care ajută copiii și elevii să 

cunoască și să respecte 

diversitatea în toate 

manifestările ei. 

● Instituția asigură sistematic și 

eficient funcționalitatea 

diverselor mijloace de informare 

și de comunicare ce reflectă 

opinia liberă a elevilor/ copiilor. 

În spațiile comune ale claselor și 

sălilor de grupă sunt expuse 

postere, lucrări, elaborări ale 

elevilor și copiilor cu referire la 

exprimarea liberă a opiniei 

acestora la subiectele abordate. 

● Instituția elaborează și valorifică 

eficient un set de proceduri 

● Administrația instituției 

are definite în planul strategic 

puține mecanisme de asigurare 

a participării elevilor la 

soluționarea problemelor și 

luarea deciziilor care vizează 

direct viața lor școlară. 

● Din motivul numărului 

limitat de elevi și vârstă mică 

(până la 15 ani), în instituție nu 

există structuri asociative ale 

elevilor care ar lua decizii cu 

privire la toate problemele de 

interes pentru elevi. 



28 

 

democratice de delegare și 

promovare a părinților în 

structurile decizionale și dispune 

de mijloace de informare și 

comunicare pentru exprimarea 

opiniei tuturor partenerilor 

educaționali, valorificând bunele 

practici ale acestora în 

asigurarea interesului elevului/ 

copilului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  1. Proiect de dezvoltare instituțională pentru anul de studii 2020-2025; 

2. Plan managerial pentru anul de studii 2021-2022; 

3. Ordinul nr. 06 din 01.09.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

cu privire la aprobarea comisiei multidisciplinare instituționale 

pentru anul de studii 2020-2021; 
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xpP8_WbM7XdlMC_iX

4V3P2T0H4O737lw  

4. Referințe către SAP pe anul 2021-2022, fișe de monitorizare a 

progreselor copiilor. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ngImBQgMpeaToIDza5

Bfup08V5Y4AL5w 

5. Planul de activitate a comisiei multidisciplinare instituționale; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y4J2cOKNYSeMKwrIB

vGOHnrD8L347hIJ  

6. Ordin nr.52 din 01.09.2021- numirea în funcție de cadru didactic de 

sprijin ;  

7. CIM ale CDS; 

8. Fișe de post ale CDS; 

9. Dosarul CDS; 

10. Statele de personal. 

 

Constatări ● Administrația instituției de învățământ elaborează documente 

manageriale (ordine, fișe de post, statele de personal) care reflectă 

asigurarea serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES. În Proiectul de 

dezvoltare a instituției și în Planul managerial anual sunt stipulate 

obiective referitoare la incluziunea copiilor referitoare la incluziunea 

copiilor, însă pentru realizarea obiectivului sunt planificate puține 

activități. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

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

pentru copiii cu CES 

Dovezi  1. Rețeaua de clase aprobată de directorul instituției; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tKUOcBnMd2NycjbgPn

xQnX39-0pt7vwK   

2. Planul anual elaborat la ședința CMI,, 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wkKxYFhaop54wOomit

DVZWvXDmuuonkB  

3. Ordinul nr. 06 din 01.09.2020 cu privire la crearea CMI; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gTR40KbYpb-

DXMO9eN7JWklHZGyNduQb  

4. Ordinul nr. 16 din 01.09.2021 Cu privire la actualizarea Registrului 

de evidență a copiilor în situație de risc. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ajtfy0tHm95cOWph8QG

X3IcwB4D23AvF  

5. Documentele Centrului de resurse pentru educația incluzivă; 

6. Referințe către SAP, fișe de monitorizare a progreselor copiilor 

pentru două domenii de dezvoltare per copil;  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ngImBQgMpeaToIDza5

Bfup08V5Y4AL5w  

7. Panouri informative; 

8. Agenda educatorului (evidența frecvenței copiilor, coordonate de 

metodistul instituției.  

Grupa mare ”Buburuza” - evidența frecvenței copiilor: Educator - 

Ivasenco Marianna 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RPWH73skhIn_D6vMBk8

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xpP8_WbM7XdlMC_iX4V3P2T0H4O737lw
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xpP8_WbM7XdlMC_iX4V3P2T0H4O737lw
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ngImBQgMpeaToIDza5Bfup08V5Y4AL5w
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ngImBQgMpeaToIDza5Bfup08V5Y4AL5w
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y4J2cOKNYSeMKwrIBvGOHnrD8L347hIJ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y4J2cOKNYSeMKwrIBvGOHnrD8L347hIJ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tKUOcBnMd2NycjbgPnxQnX39-0pt7vwK
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tKUOcBnMd2NycjbgPnxQnX39-0pt7vwK
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wkKxYFhaop54wOomitDVZWvXDmuuonkB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wkKxYFhaop54wOomitDVZWvXDmuuonkB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gTR40KbYpb-DXMO9eN7JWklHZGyNduQb
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gTR40KbYpb-DXMO9eN7JWklHZGyNduQb
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ajtfy0tHm95cOWph8QGX3IcwB4D23AvF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ajtfy0tHm95cOWph8QGX3IcwB4D23AvF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ngImBQgMpeaToIDza5Bfup08V5Y4AL5w
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ngImBQgMpeaToIDza5Bfup08V5Y4AL5w
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RPWH73skhIn_D6vMBk8gJN4pd4YncXLMgZKWDkzg1TA/edit?usp=sharing
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gJN4pd4YncXLMgZKWDkzg1TA/edit?usp=sharing 

Grupa pregătitoare ”Romanița” - evidența frecvenței copiilor: 

Educator - Țuțuianu Angela 

Grupa medie ”Albinuța” - evidența frecvenței copiilor: Educator - 

Stefoglo Anastasia 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12bd9AWET5yX4FKtSys-

Q-

R4hirPa9XQW/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034

&rtpof=true&sd=true 

Grupa mică ”Fluturași” - evidența frecvenței copiilor: Educator - 

Todorov Laura. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cscmqmMytnuivKpbgNx6t

_rhongaYzZk/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&r

tpof=true&sd=true 

9. Raportul ȘGL; 

10. Cartea de ordine privind fluctuația elevilor;  

 

Constatări ● Administrația instituției de învățământ elaborează documente 

manageriale care reflectă asigurarea serviciilor de sprijin pentru elevii 

cu cerințe educaționale speciale; aplică mecanismele de identificare, 

evidență și sprijin pentru elevii cu CES. Instituția asigură 

funcționalitatea structurilor, mecanismelor și procedurilor de sprijin de 

înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor. În instituție sunt 

înmatriculați toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, origine și stare 

socială, apartenență religioasă, stare a sănătății. În instituție este 

constituită Comisia multidisciplinară instituțională (CMI), care 

activează în conformitate cu Planul anual. 

 

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  ● Raportul ȘGL; 

● Cartea de ordine privind fluctuația elevilor; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ic7krvfMFGb-

9t5FgPxlHuWA-npVuXNf  

● Registrul alfabetic al elevilor; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1alyYop1MLI_9ZcbQ-

xKR7BPvGXCr2CDr  

● Planul și orarul de activitate al asistentei medicale; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10JFSkUfYak8w2uoMSo

_X3gQ5FtSObf6s  

● Baza de date instituțională a tuturor copiilor de vârstă preșcolară din 

comunitate.  începând cu 2021  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EDJQn3KAG-

qEuIknnfgxfsJ2mJtIeu08/edit?usp=sharing&ouid=11226547769785

4803034&rtpof=true&sd=true 

 

Constatări Instituția de învățământ are o bază de date a tuturor copiilor de vârstă 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ic7krvfMFGb-9t5FgPxlHuWA-npVuXNf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ic7krvfMFGb-9t5FgPxlHuWA-npVuXNf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1alyYop1MLI_9ZcbQ-xKR7BPvGXCr2CDr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1alyYop1MLI_9ZcbQ-xKR7BPvGXCr2CDr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10JFSkUfYak8w2uoMSo_X3gQ5FtSObf6s
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10JFSkUfYak8w2uoMSo_X3gQ5FtSObf6s
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EDJQn3KAG-qEuIknnfgxfsJ2mJtIeu08/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EDJQn3KAG-qEuIknnfgxfsJ2mJtIeu08/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EDJQn3KAG-qEuIknnfgxfsJ2mJtIeu08/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
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școlară/timpurie din comunitate (electronic), în care se regăsesc și  copiii cu 

CES; dispune de evidențe clare despre elevii înmatriculați; monitorizează 

înscrierea copiilor din comunitate la școală și frecventarea regulată de către 

ei a acestei. 

Instituția are creat un CREI la care au ace toți copiii instituției, însă nu 

corespunde Standardelor minime de dotare. In CREI activează CDS 

calificat, care a urmat Cursuri de formare pentru Incluziunea copiilor.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

funcție de necesitățile copiilor 

Dovezi  1. Raport despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a 

limbajului și comunicării, precum și a dezvoltării capacităților țin 

atitudinilor de învățare; 

https://docs.google.com/document/d/1xihKIFKsi5GmmiS70E9miTb

32W3M6cla/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rt

pof=true&sd=true 

2. Agenda educatorului; 

3. Procese-verbale ale Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare;  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S5UoF4JW2XZ2zLtrFh

X0dT1zTrq6W-TJ  

4. Plan de activitate al Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wkKxYFhaop54wOomit

DVZWvXDmuuonkB 

5. Proces–verbal al Consiliului profesoral, nr. 01 din 02.09.2019 cu 

privire la aprobarea Comisiilor interne de evaluare a calității 

educației, Comisiei multidisciplinare instituționale;  

6. Meniul - model pentru copii din cadrul instituției, aprobat de 

director și coordonat cu CSP; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_-

MxWVjq6f20dGtENO3I6iNHnBSUrhPU   

7. Planul de activitate a Cabinetului Medical; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kelHCXzxjWudcnnHwk

GJb4dnDfkyc_Un  

8. Ordinul nr. 06 din 01.09.2020 cu privire la crearea CMI;  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g4VGM0nEPoln375b9y

OgwqT_cuJ6c815  

9. Planul de activitate a comisiei multidisciplinare instituționale; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wkKxYFhaop54wOomit

DVZWvXDmuuonkB  

10. Proiectul de activitate al Instituției; 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

wX8BhzuMOzxpO0U 

11. Planul de dezvoltare/ strategic al Instituției; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_c

zof_pSf2y19i3H 

12. Fișele de monitorizare ale copiilor cu CES.  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ngImBQgMpeaToIDza5

Bfup08V5Y4AL5w 

Constatări În instituție au fost discutate în cadrul Consiliului profesoral: Ordinul 

Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 99 din 26.02.2015 cu 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S5UoF4JW2XZ2zLtrFhX0dT1zTrq6W-TJ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S5UoF4JW2XZ2zLtrFhX0dT1zTrq6W-TJ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wkKxYFhaop54wOomitDVZWvXDmuuonkB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wkKxYFhaop54wOomitDVZWvXDmuuonkB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_-MxWVjq6f20dGtENO3I6iNHnBSUrhPU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_-MxWVjq6f20dGtENO3I6iNHnBSUrhPU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kelHCXzxjWudcnnHwkGJb4dnDfkyc_Un
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kelHCXzxjWudcnnHwkGJb4dnDfkyc_Un
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g4VGM0nEPoln375b9yOgwqT_cuJ6c815
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g4VGM0nEPoln375b9yOgwqT_cuJ6c815
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wkKxYFhaop54wOomitDVZWvXDmuuonkB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wkKxYFhaop54wOomitDVZWvXDmuuonkB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ngImBQgMpeaToIDza5Bfup08V5Y4AL5w
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ngImBQgMpeaToIDza5Bfup08V5Y4AL5w
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privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a dezvoltării copilului; 

Instrucțiunea de aplicare în educația timpurie a Metodologiei de evaluare a 

dezvoltării copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației, Culturii 

și Cercetării nr. 343 din 22.03. 2018; Extras din Hotărârea Guvernului nr. 

523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de educație 

incluzivă în RM. Instituția monitorizează activ progresul și dezvoltarea 

fiecărui elev/ copil și asigură funcționalitatea CMI. În instituție este creată 

Comisia Multidisciplinară Intrașcolară, în baza ordinului intern. 

 Copiii de grădiniță sunt evaluați și se monitorizează evoluția dezvoltării 

acestora în baza Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la 

naștere până la 7 ani. Fiecare copil și elev deține un portofoliu individual 

prin care se urmărește evoluția dezvoltării și progresul acestora. 

 Instituția are creat și amenajat un Centru de Resurse, în care sunt  

înmatriculați copiii cu CES și au acces toți elevii  și copiii instituției. 

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  1. Procese-verbale ale CMI 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wkKxYFhaop54wOomit

DVZWvXDmuuonk  

2. Raport despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a 

limbajului și comunicării, precum și a dezvoltării capacităților țin 

atitudinilor de învățare; 

https://docs.google.com/presentation/d/1b1jqR511jeFRpmAQpPA8

Faqo8rEc-

GiM/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true

&sd=true 

3. Fișa de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului de 3-5 și 5-7 

ani în baza SIDC; 

https://drive.google.com/file/d/1TOaMZHIVKA72cgIoI0lANn2BM

bliNioh/view?usp=sharing 

4. Fișe de observare și monitorizare a progreselor copiilor elaborate în 

conformitate cu Standardele de învățare și dezvoltare a copiilor,  

5. Fișe de evaluare elaborate individual de către cadre didactice și 

aprobate de Comisia metodică; 

https://drive.google.com/drive/folders/1CgyOjF4LntznCXfZtsaCPlj

OScpEh_tL?usp=sharing 

6. Procese ale Comisiilor metodice cu privire la integrarea 

copiilor/elevilor cu CES la lecții/activităților;  
7. Tabel generalizator pentru evaluarea dezvoltării unui grup de copii 

de 3-5 și 5-7 ani în baza SIDC; 

https://drive.google.com/drive/folders/1BXQ0pV-GRlIobFS-

Xr8LEtogEXz6Xgae?usp=sharing  

 

8. Raportul dirigintelui/ Agenda educatorului; 

             Raportul educatorului - Ivasenco Marianna 

https://docs.google.com/document/d/1kgCN7qw2E6YDwSBd8m6l

V2lzemHnwLgV/edit?usp=sharing&ouid=11226547769785480303

4&rtpof=true&sd=true 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wkKxYFhaop54wOomitDVZWvXDmuuonkB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wkKxYFhaop54wOomitDVZWvXDmuuonkB
https://drive.google.com/drive/folders/1BXQ0pV-GRlIobFS-Xr8LEtogEXz6Xgae?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BXQ0pV-GRlIobFS-Xr8LEtogEXz6Xgae?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kgCN7qw2E6YDwSBd8m6lV2lzemHnwLgV/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kgCN7qw2E6YDwSBd8m6lV2lzemHnwLgV/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kgCN7qw2E6YDwSBd8m6lV2lzemHnwLgV/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
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             Raportul educatorului - Țuțuianu Angela 

https://docs.google.com/document/d/1FNYERAVNPG9S3yzQv3hX

HcC5oW4v62xo/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034

&rtpof=true&sd=true 

Raportul educatorului - Todorov Laura 

https://docs.google.com/document/d/1mrGmN-

M1oDp4H1OSJnGxCQqVmifrz6y8/edit?usp=sharing&ouid=11226

5477697854803034&rtpof=true&sd=true 

Raportul educatorului - Stefoglo Anastasia 

https://docs.google.com/document/d/1qgs52EEliNxGXoTnEdEmdT

3FpZV0f5cp/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rt

pof=true&sd=true 

9. Portofoliu individual al elevului/copilului; 

10. Curriculum-uri modificate;  

11. Prezența PEI;  

12. Prezența PEP;  

13. Prezența CDS; 

14. Materiale didactice. 

15. Activități/ore publice în care au participat  

 

Constatări Instituția desfășoară procesul educațional în corespundere cu 

particularitățile și nevoile specifice ale tuturor elevilor/ copiilor, prin 

oferirea suportului de către specialiștii, în funcție de recomandările 

Serviciului de asistență psihopedagogică, implicând cadre didactice 

competente, inclusiv cadre de sprijin/ asistenți personali, dacă este cazul. 

Instituția are creat un Centru de Resurse, în care își desfășoară activitatea 

CDS cu copiii  cu CES. Cadrele didactice elaborează și  utilizează materiale 

didactice în concordanță cu nevoile specifice ale elevilor. Fiecare copil cu 

CES are un PEI și Curriculum modificat și alte măsuri și servicii de sprijin. 

Copiii de grădiniță sunt evaluați și se monitorizează evoluția dezvoltării 

acestora în baza Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la 

naștere până la 7 ani; 

Fiecare copil și elev deține un portofoliu individual prin care se urmărește 

evoluția dezvoltării și progresul fiecărui copil și elev; 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 7,5 

 

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  1. Regulamentul intern de organizare și funcționare a Instituției, 

aprobat în cadrul ședinței Consiliului profesoral nr. 01 din 

02.09.2019;  https://gavanoasa.educ.md/admitere/  

2. Planul de activitate al Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wkKxYFhaop54wOomit

DVZWvXDmuuonkB  

3. Portofoliul ANET;  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11UZ_lwwbsz9YAlGPfH

nOGYPu6KcpjXBg 

4. Ordin nr.08 din 01.09.2021 cu privire la desemnarea 

https://gavanoasa.educ.md/admitere/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wkKxYFhaop54wOomitDVZWvXDmuuonkB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wkKxYFhaop54wOomitDVZWvXDmuuonkB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11UZ_lwwbsz9YAlGPfHnOGYPu6KcpjXBg
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11UZ_lwwbsz9YAlGPfHnOGYPu6KcpjXBg
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coordonatorului și aplicarea procedurii ANET în instituție; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JkJ_h_VXiTcs7z_1UcL

V1IUG7mdr1tj7  

5. Ordin nr.13 din 01.09.2021 cu privire la  persoanele responsabile de 

viața și sănătatea copiilor în IP Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu”;  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1STg-

FW3LxlY0fwlhX066U6wPdQOp3fqL  

6. Ordin nr.15 din 01/09/2020 cu privire la actualizarea registrului de 

evidență  copiilor în situații de risc; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Y_Noh7mFUsBEP-

tqLJD6KE5O7b6N_7y8  

7. Ordin nr. 10 din 01.09.2021 cu privire la prevenire și combatere a 

abandonului și absentismului școlar;  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bjsL6IAVL78qCyzQ3X

JjkTpuXyZeCMhN  

8. Registrul actualizat cu copiii din grupul de risc; 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NHjeN1XphihlWyS2IfNiG

9d3RUwyMy9QdyyqWe3yiPs/edit#gid=443902461 

9. Contractele de muncă și fișele de post ale angajaților. 

10. Ordin nr.08 din 01.09.2021 cu privire la desemnarea 

coordonatorului ANET în instituție; 

11. Ordinu nr. 10 din 01.09.2020 cu privire la prevenire și combatere a 

abandonului și absenteismului școlar;   

 

 

Constatări În instituție există actele legislative și normative care reglementează 

procedura ANET, însă nu au fost depistate cazuri de discriminare. Instituția 

dispune de mecanisme de identificare și combatere a oricăror forme de 

discriminare. Cadrele didactice demonstrează abilități de identificare și 

soluționare a cazurilor ANET, în corespundere cu prevederile: 

- Ordinului Ministerului Educației nr.77 din 22.02.2013 cu privire la 

Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor în 

cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului; 

- Ordinul nr.858 din 23.08.2013 cu privire la Metodologia de aplicare a 

Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor în 

cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului; 

- Ordinul nr.1049 din 10.10.2014 cu privire la punerea în aplicare a 

Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime 

și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării, traficului. 

În instituție se ține anual evidența copiilor din familii social vulnerabile și a 

copiilor în situații de risc .  

Contractele de muncă și fișele de post ale angajaților conțin stipulări privind 
obligativitatea sesizării  cazurilor de violență, neglijare, exploatare și trafic 

al copilului. Sunt planificate activități  de informare a tuturor angajaților 

instituției privind procedura de identificare, înregistrare și evaluare inițială a 

cazurilor suspecte de violență, neglijare exploatare și trafic al copilului. 

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 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JkJ_h_VXiTcs7z_1UcLV1IUG7mdr1tj7
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JkJ_h_VXiTcs7z_1UcLV1IUG7mdr1tj7
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1STg-FW3LxlY0fwlhX066U6wPdQOp3fqL
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1STg-FW3LxlY0fwlhX066U6wPdQOp3fqL
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Y_Noh7mFUsBEP-tqLJD6KE5O7b6N_7y8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Y_Noh7mFUsBEP-tqLJD6KE5O7b6N_7y8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bjsL6IAVL78qCyzQ3XJjkTpuXyZeCMhN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bjsL6IAVL78qCyzQ3XJjkTpuXyZeCMhN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1NHjeN1XphihlWyS2IfNiG9d3RUwyMy9QdyyqWe3yiPs%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR2DCbtB_xBizw3PAXtbPDrsEMymNP0LR-tEvjuFHrsfxTbvbi_-LnMz61Y%23gid%3D443902461&h=AT1zbWCY4n6mK2H4vnMCgaufA4NlE1OZ4MvQqVaJgSjOA-NhZrVqL1NTPsTO6mKK3289dhGfwzzpdDAnaIiZukTmNgPFp7QCzMC8qUJsvz1QEnlyXoVdJMk03qL4eqYJ3shh
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1NHjeN1XphihlWyS2IfNiG9d3RUwyMy9QdyyqWe3yiPs%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR2DCbtB_xBizw3PAXtbPDrsEMymNP0LR-tEvjuFHrsfxTbvbi_-LnMz61Y%23gid%3D443902461&h=AT1zbWCY4n6mK2H4vnMCgaufA4NlE1OZ4MvQqVaJgSjOA-NhZrVqL1NTPsTO6mKK3289dhGfwzzpdDAnaIiZukTmNgPFp7QCzMC8qUJsvz1QEnlyXoVdJMk03qL4eqYJ3shh
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Dovezi  1. Planul managerial al instituției; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

wX8BhzuMOzxpO0U 

2. Planul strategic de dezvoltare al instituției; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_c

zof_pSf2y19i3H  

3. Documentele CMI;  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g4VGM0nEPoln375b9y

OgwqT_cuJ6c815 

4. Regulamentul intern al instituției; 

https://gavanoasa.educ.md/admitere/  

 

Constatări Prin actele reglatorii a instituției, Statutul instituției, Regulamentul 

intern, ș.a. este interzisă orice formă de discriminare. Planurile strategic 

și operațional ale instituției promovează diversitatea prin activități 

privind dezvoltarea comunicării, modalităților de ajutorare reciprocă, a 

toleranței, precum și promovarea interacțiunilor interpersonale bazate pe 

respect reciproc și acceptarea diferențelor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 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  1. Regulamentul intern de organizare și funcționare a Instituției, 

aprobat în cadrul ședinței Consiliului profesoral nr. 01 din 

02.09.2019;  

2. Dosarul CE; 

3. Meniurile în care se regăsește alimentarea gratuită a copiilor din 

familii social - vulnerabile; 

4. Oferirea suportului tehnic pentru desfășurarea studiilor la distanță a 

unor elevi din familii social - vulnerabile;  

5. Toate cadrele didactice sunt asigurate cu calculatoare performante, 

boxe, camere web, televizor cu conexiune la internet calitativ; 

6. Toate cadrele didactice au acces la imprimante color calitative; 

7. Portofoliul ANET;  

8. Dosarul Consiliul de Etică;  

9. Fișe de post ale angajaților; 

 

Constatări Instituția asigură respectarea diferențelor individuale prin aplicarea 

procedurilor de prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a 
situațiilor de discriminare. Cadrele didactice organizează activități cu copiii 

în 

care ating subiectul nondiscriminării, în majoritatea cazurilor însă au loc 

discuții situaționale în momentul unor încălcări ale drepturilor copiilor 

legate 

de discriminare. În instituție sunt asigurate și respectate diferențele 

individuale prin aplicarea procedurilor de prevenire stipulate în Fișele de 

post, prin formarea angajaților privitor la identificarea timpurie a cazurilor, 

semnalarea conform Fișei de sesizare, informarea personalului referitor la 

evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare în cadrul diverselor 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g4VGM0nEPoln375b9yOgwqT_cuJ6c815
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g4VGM0nEPoln375b9yOgwqT_cuJ6c815
https://gavanoasa.educ.md/admitere/
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activități, informarea reprezentanților legali cu privire la utilizarea acestor 

proceduri. 

Instituția colaborează eficient cu CMI a Primăriei Găvănoasa, Inspectoratul 

de Poliție. La fel de eficient la nivelul angajaților, cu scop de prevenire a 

conflictelor și prevenirea situațiilor de discriminare, funcționează Consiliul 

de Etică. 

Toate cadrele didactice sunt asigurate cu calculatoare performante, boxe, 

camere web, televizor cu conexiune la internet calitativ, au acces la 

imprimante color calitative; 

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  ● Procese-verbale ale Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare; 

● Procese-verbale ale CM;  

● Postare a activității copiilor cu CES pentru anul current 

● Mapa/ portofoliile cadrelor didactice, cu modele de proiectare 

didactică/calendaristică la discipline școlare, materiale didactice; 

● Curriculumul disciplinare/ educație timpurie; 

● PEI,  

● PEP;  

● Currriculum-uri modificate  

● Fișele de evaluare a progreselor copiilor aprobate la CM; 

● Fișele de performanță ale elevilor; 

● Fișele de asistență la activități 

● Fișele de autoevaluare/evaluare ale CD discutate și aprobate la CA. 

● Ore/activități publice IP Gimnaziu-grădiniță ,, Igor Crețu,, 

 
Activitate extracurriculara de dramatizare a poveștii  ”Mănușa” în grupa medie 
„Albinuta” Educator Stefoglo Anastasia 

https://docs.google.com/document/d/1Oiw-

aWJQDAKa9hBNOHc2cVv95ZNHnbpN/edit?usp=sharing&ouid=1122654

77697854803034&rtpof=true&sd=true  

 
La data de , 19.11.2021, a avut loc activitatea extracurriculara „Farmecul 
toamnei”, care s-a desfășurat între două cicluri de ce învățământ – primar și 
preșcolar. Bravo, copii, educatori,învățători și părinți! Bravo, educatori și Dna 
conducător muzical!! Bravo, Dna bibliotecara Pikul Vera!!! 

 

Activitate extracurriculară ”Micii exploratori ai corpului uman” în grupa 

mare ”Buburuza” Educator - Ivasenco Marianna 

https://docs.google.com/document/d/1KVv8esuKFuJcGF6d9rzB8Af3a-

TXVJNH/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&

sd=true  

 

Activitate publică ”Ce ne vorbesc fructele!” în grupa medie ”Albinuța” 

Educator - Stefoglo Anastasia  

https://docs.google.com/document/d/1DNVehKXBF0tfllyjVkgCIA-wWP-

YkbUw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd

=true 

 

http://gavanoasa.educ.md/2022/02/11/activitate-extracurriculara-grupa-medie-albinuta-educator-stefoglo-anastasia/
http://gavanoasa.educ.md/2022/02/11/activitate-extracurriculara-grupa-medie-albinuta-educator-stefoglo-anastasia/
https://docs.google.com/document/d/1Oiw-aWJQDAKa9hBNOHc2cVv95ZNHnbpN/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Oiw-aWJQDAKa9hBNOHc2cVv95ZNHnbpN/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Oiw-aWJQDAKa9hBNOHc2cVv95ZNHnbpN/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/20/la-data-de-19-11-2021-a-avut-loc-activitatea-extracurriculara-farmecul-toamnei-care-s-a-desfasurat-intre-doua-cicluri-de-ce-invatamant-primar-si-prescolar-bravo-invatatori-bravo-educato/
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/20/la-data-de-19-11-2021-a-avut-loc-activitatea-extracurriculara-farmecul-toamnei-care-s-a-desfasurat-intre-doua-cicluri-de-ce-invatamant-primar-si-prescolar-bravo-invatatori-bravo-educato/
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/20/la-data-de-19-11-2021-a-avut-loc-activitatea-extracurriculara-farmecul-toamnei-care-s-a-desfasurat-intre-doua-cicluri-de-ce-invatamant-primar-si-prescolar-bravo-invatatori-bravo-educato/
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/20/la-data-de-19-11-2021-a-avut-loc-activitatea-extracurriculara-farmecul-toamnei-care-s-a-desfasurat-intre-doua-cicluri-de-ce-invatamant-primar-si-prescolar-bravo-invatatori-bravo-educato/
https://docs.google.com/document/d/1KVv8esuKFuJcGF6d9rzB8Af3a-TXVJNH/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KVv8esuKFuJcGF6d9rzB8Af3a-TXVJNH/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KVv8esuKFuJcGF6d9rzB8Af3a-TXVJNH/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DNVehKXBF0tfllyjVkgCIA-wWP-YkbUw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DNVehKXBF0tfllyjVkgCIA-wWP-YkbUw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DNVehKXBF0tfllyjVkgCIA-wWP-YkbUw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
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Activitate publică ”Iarna - anotimpul copilăriei”  în grupa medie ”Albinuța” 

Educator - Novițcaia Rita 

https://docs.google.com/document/d/1qJXUmGCQv8tFeBGf2vVLkbFvGc

MO5GpI/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&s

d=true 

 

Activitate extracurriculară ”Carnavalul poveștilor” în grupa pregătitoare 

”Romanița” Educator - Țuțuianu Angela 

https://docs.google.com/document/d/1Hm8rH8VE4i0nP1N34iX7bJfpR3tCa

ZQS/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=tr

ue 
Activitate publică ” În parfum de primăvară ne jucăm şi florile numărăm” în grupa 
mare ” Buburuza” – educator Ivasenco Marianna 

https://docs.google.com/document/d/1Oiw-

aWJQDAKa9hBNOHc2cVv95ZNHnbpN/edit?usp=sharing&ouid=1122654

77697854803034&rtpof=true&sd=true 

 

Activitate publică ”Păsări călătoare - vin din depărtare!” în grupa medie 

”Albinuța” Educator Stefoglo Anastasia 

https://docs.google.com/document/d/1MbmbRAtU9IqQXBuSM60mkRcv4

QL_yErt/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&s

d=true 

 

Activitate extracurriculară ”Apa și schimbările ei” în grupa mică ”Fluturași” 

Educator - Todorov Laura 

https://docs.google.com/document/d/1S_eO-

SqeOhxf11k8jAJbTB6VfmCQyEzw/edit?usp=sharing&ouid=11226547769

7854803034&rtpof=true&sd=true 
Activitate publică „Cursa insectelor” în grupa mare „Buburuza” responsabil 

educator -  Ivasenco Marianna 

http://gavanoasa.educ.md/2021/04/28/activitate-publica-cursa-insectelor-in-

grupa-medie-buburuza-responsabil-ivasenco-marianna/  

 

Constatări Instituția asigură evaluarea activității cadrelor didactice în vederea 

tratării echitabile al fiecărui copil/ elev prin aplicarea eficientă a 

curriculumului, a documentelor de politici incluzive, prin realizarea 

diverselor activități de cunoaștere și evaluare a progresului fiecărui elev/ 

copil. Fișele de post ale cadrelor didactice la componența 

„Implementarea documentelor de politici” conțin prevederi referitoare la 

tratarea echitabilă a tuturor discipolilor. Curriculumul pentru educația 

timpurie prevede tratarea echitabilă a tuturor copiilor prin principiile 

care stau la baza elaborării acestuia. Cadrele didactice elaborează 

obiectivele de evaluare, probele de evaluare respectând particularitățile 

individuale și de vârstă ale elevilor/ copiilor, în baza curriculumului 

pentru învățământ primar/gimnazial și pentru educație timpurie. În 

timpul asistării la activitățile educaționale a fost observată aplicarea 

actelor normative în scopul de a trata copiii în mod echitabil. A fost 

elaborat Curriculum modificat pentru copiii cu CES, însă nu a fost 

definitivat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

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

https://docs.google.com/document/d/1qJXUmGCQv8tFeBGf2vVLkbFvGcMO5GpI/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qJXUmGCQv8tFeBGf2vVLkbFvGcMO5GpI/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qJXUmGCQv8tFeBGf2vVLkbFvGcMO5GpI/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
http://gavanoasa.educ.md/2022/04/18/activitate-publica-in-parfum-de-primavara-ne-jucam-si-florile-numaram-in-grupa-mare-buburuza-educator-ivasenco-marianna/
http://gavanoasa.educ.md/2022/04/18/activitate-publica-in-parfum-de-primavara-ne-jucam-si-florile-numaram-in-grupa-mare-buburuza-educator-ivasenco-marianna/
https://docs.google.com/document/d/1Oiw-aWJQDAKa9hBNOHc2cVv95ZNHnbpN/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Oiw-aWJQDAKa9hBNOHc2cVv95ZNHnbpN/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Oiw-aWJQDAKa9hBNOHc2cVv95ZNHnbpN/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MbmbRAtU9IqQXBuSM60mkRcv4QL_yErt/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MbmbRAtU9IqQXBuSM60mkRcv4QL_yErt/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MbmbRAtU9IqQXBuSM60mkRcv4QL_yErt/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1S_eO-SqeOhxf11k8jAJbTB6VfmCQyEzw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1S_eO-SqeOhxf11k8jAJbTB6VfmCQyEzw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1S_eO-SqeOhxf11k8jAJbTB6VfmCQyEzw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
http://gavanoasa.educ.md/2021/04/28/activitate-publica-cursa-insectelor-in-grupa-medie-buburuza-responsabil-ivasenco-marianna/
http://gavanoasa.educ.md/2021/04/28/activitate-publica-cursa-insectelor-in-grupa-medie-buburuza-responsabil-ivasenco-marianna/
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Dovezi  1. Poșta civilă (poze);  

2. Ordinul nr 07 din 01.09.2020 cu privire la aplicarea procedurii 

ANET; 

3. Planificarea seminarelor privind procedurile ANET în planul 

operațional al instituției 

4. Procese-verbale ale CM dirigenție cu privire la orele cu discriminare 

și building 

Constatări Copiii din  instituție recunosc situațiile de discriminare și le aduc la 

cunoștința cadrelor didactice și administrației instituției prin mesaj față 

în față și boxa ”Poșta civilă”. Dec asemeni, cadrele didactice au fost 

instruite în domeniul securității vieții copiilor și anti bullying, care, la 

rândul lor, au desfășurat lecții cu elevii în cadrul orelor de dezvoltare 

personală. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6,5 

 

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

Domeniu: Management 

Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu 

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

resurselor noi 

Dovezi  1. Cartea de ordine privind fluctuația elevilor/copiilor; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ic7krvfMFGb-

9t5FgPxlHuWA-npVuXNf 

2. Baza de date SIME; 

3. Registrul alfabetic al elevilor/copiilor; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JU-

JX_0s6sp7SavHk76fUCo_Jai1rCko  

4. Registrul de evidență a actelor de studii; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j3VmXeVdDJXxGVi9g

OezdVCA5kL5lBSy  

5. Planul de activitate al asistentului medical; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10JFSkUfYak8w2uoMSo

_X3gQ5FtSObf6s  

6. Orarul de activitate al cabinetului medical; 

7. Registrul de evidență a bunurilor materiale/ evidența resurselor 

educaționale inclusiv procurate/ donate de partenerii educaționali. 

8. Ordin cu privire la responsabilitatea protecției datelor cu caracter 

personal al elevilor; 

9. Rapoartele anuale de activitate; 

Raport de activitate pentru anul de studii 2021 - 2022 a  CM pentru 

IET 
https://docs.google.com/document/d/1_ONjadwPk_-

Km9h20SZ_yPMh6hYS_gTM/edit?usp=sharing&ouid=112265477

697854803034&rtpof=true&sd=true 

10. Dovezi de îmbunătățire permanentă a bazei de resurse instituționale 

(registrul de inventariere); 

Constatări Instituția asigură crearea unui mediu accesibil și favorabil pentru fiecare 

elev/ copil, valorificând și utilizând rațional toate resursele instituționale 

disponibile, procură resurse noi. Anual se întreprind măsuri de dotare cu 

bunuri și echipamente care îmbunătățesc calitatea actului educațional, 

inclusiv prin accesul și siguranța acestora: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ic7krvfMFGb-9t5FgPxlHuWA-npVuXNf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ic7krvfMFGb-9t5FgPxlHuWA-npVuXNf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JU-JX_0s6sp7SavHk76fUCo_Jai1rCko
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JU-JX_0s6sp7SavHk76fUCo_Jai1rCko
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j3VmXeVdDJXxGVi9gOezdVCA5kL5lBSy
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j3VmXeVdDJXxGVi9gOezdVCA5kL5lBSy
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10JFSkUfYak8w2uoMSo_X3gQ5FtSObf6s
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10JFSkUfYak8w2uoMSo_X3gQ5FtSObf6s
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Cadrele didactice integrează în procesul didactic resursele educaționale 

adecvate, inclusiv mijloacele oferite de tehnologia informației și a 

comunicațiilor, media etc., în concordanță cu nevoile de dezvoltare ale 

fiecărui copil/ elev, acestea fiind procurate de instituție la necesitățile 

copiilor/ elevilor. În procesul educațional mijloacele oferite de tehnologia 

informației și a comunicațiilor sunt aplicate într-un mod responsabil și etic. 

Pe parcursul anului de studiu cadrele didactice procură materiale didactice 

și jucării din suma de 2000 lei, alocată de Stat. În urma colaborării IP 

Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu” cu Federația Moldovenească de Fotbal, a 

fost donat  echipament sportiv pentru desfășurarea calitativă a orelor de 

educație fizică și fotbal. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

datele de interes public 

Dovezi  1. Regulamentul de organizare și funcționare a Instituției; 

https://gavanoasa.educ.md/admitere/  

2. Ordinul nr. 453 din 18.12.2021 -  cu privire la numirea persoanei 

responsabile cu baza de date SIME;  

3. Ordinul nr. 69 din 01.04 2022 cu rivire la aplicarea metodologiei de 

încriere a copiilor în clasa I-ii; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uLaNvET-

dBiGRaFtcOhiAgVkSkjymkOh  

4. Baza de date a Instituției (SIME) și Instrucțiunea internă privind 

protecția 

datelor cu caracter personal; 

5. Fișa postului pentru fiecare categorie de angajat; 

6. Cataloagele școlare/ Agenda educatorului; 

7. Dosarele personale ale elevilor/copiilor; 

8. Angajamentele cu diriginții pentru asigurarea protecției datelor cu 

caracter personal și accesul conform legii la datele de interes public; 

9. Acordul părinților și al elevilor cu privire la protecția datelor cu 

caracter personal. 

Constatări Instituția asigură protecția deplină și accesul în limitele prevăzute de lege la 

datele cu caracter personal și de interes public. Cadrele didactice și 

administrația instituției colectează în condiţii de maximă siguranţă date 

generale despre copil/ elev și familia acestuia, asigurând confidențialitatea 

lor şi respectând prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia 

datelor cu caracter personal. Fiecare copil/ elev deține un portofoliu 

personal, cu date personale și referitoare la dezvoltarea sa, iar accesul la 

acesta este limitat. Administrația instituției asigură protecția datelor cu 

caracter personal și asigură accesul conform legii 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  1. Ordinul de constituire a Comisiei de înmatriculare în clasa I-ii; 

https://drive.google.com/file/d/1u-

NM6Y7HFeFzJuB3P6bvcU3QXyWqA06r/view?usp=sharing 

2. Baza de date SIME; 

https://gavanoasa.educ.md/admitere/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uLaNvET-dBiGRaFtcOhiAgVkSkjymkOh
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uLaNvET-dBiGRaFtcOhiAgVkSkjymkOh
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3. Registrul de inventariere în care se reflect bunuri ca: 

● Semnalizari/ indicatoare de direcție;  

● Spații educaționale dotate, spațioase, cu un număr echilibrat de copii 

în grupe, respectând normele sanitaro-igienice;   

● Dormitoare separate dotate cu inventar moale și tare ce corespunde 

vârstei și taliei copiilor;  

● Centre de activitate dotate cu materiale necesare;  

● Săli de clasă tip, spațioase, asigurate cu mobilier școlar în 

conformitate cu talia elevului; 

● Sală de sport dotată cu echipament care este accesibil pentru buna 

desfășurare a orelor de Educație fizică. 

● sală de muzică pentru copiii de vârstă timpurie;  

● Bibliotecă cu un număr mare de cărți artistice; 

● Cantină școlară cu capacitatea 150 locuri;  

● Centru de resurse. 

Constatări Instituția este asigurată cu spații dotate, destinate serviciilor de sprijin 

conforme nivelului de școlarizare, profilului instituției, accesibile pentru toți 

copiii/ elevii în vederea creării și dezvoltării unui mediu accesibil pentru 

incluziunea tuturor copiilor.  

Instituția  nu dispune de rampe pentru scaune cu rotile, bare de sprijin și 

orientare, dar are posibilități și disponibilitatea de a le implementa 

suplimentar, după necesitate, precum şi asigurarea altor condiţii necesare în 

asemenea cazuri. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

utilizând tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/ copiilor 

Dovezi  1. PV de constituire a Comisiei de înmatriculare în clasa I-ii; 

 https://drive.google.com/file/d/1u-

NM6Y7HFeFzJuB3P6bvcU3QXyWqA06r/view?usp=sharing 

2. Catalog electronic unde se  regăsește punerea în aplicare a 

mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare, utilizând 

tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților 

tuturor elevilor/ copiilor; 

3. Proiecte didactice ale activităților bazate pe utilizarea diverselor 

aplicații precum: Word Wall, LearningApps; Google, Padlet, Quisis, 

Quialett etc; 

4. Fișe de asistență la activități; 

5. PEI;  

6. PEP;  

7. Currciculum modificat;   

Constatări Fiecare clasă/grupă de copii dispune de câte un laptopi sau calculator 

performant, boxe, TV care sunt conectate la internet calitativ, și permit 

răspunderea la necesitățile copiilor și valorificarea potențialului fiecărui 

copil. Pentru copii din grădinițe sunt puse la dispoziție diferite dispozitive 

electrice, care permit realizarea curriculumului. 

Sala de festivități este dotată cu echipament muzical performant cu 

microfoane, scaune   care servesc drept auxiliar didactic pentru desfășurarea 

activităților extracurriculare. Instituția monitorizează sistematic realizarea 

procesului educațional prin procurarea de resurse didactice și 

informaționale din bugetul instituției și din proiecte, aplicarea diverselor 
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mijloace de învățământ și auxiliarele curriculare, inclusiv TIC, adaptate 

necesităților tuturor elevilor/ copiilor. Instituția valorifică resursele 

didactice și tehnice din dotare și contribuie la creșterea eficienței actului 

educațional permanent și monitorizează prin diverse controale modul de 

integrare în procesul didactic a resurselor educaționale adecvate, inclusiv 

mijloacele TIC, media etc., de către cadrele didactice. CDS aplică 

mijloacele de învățământ existente și auxiliare curriculare conform planului 

de învățământ prognozat și necesităților educaționale ale copiilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 

1,0 

Total standard 6,0 

 

Dimensiune III 

[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

● Instituția asigură funcționalitatea 

structurilor, mecanismelor și 

procedurilor de sprijin de 

înmatriculare și incluziune școlară 

a tuturor copiilor. În instituție sunt 

înmatriculați toți copiii, indiferent 

de naționalitate, gen, origine și 

stare socială, apartenență 

religioasă, stare a sănătății. 

● Instituția de învățământ are o bază 

de date a tuturor copiilor de vârstă 

școlară și timpurie din comunitate 

(SIME), în care sunt incluși și 

copiii cu CES; dispune de evidențe 

clare despre elevii înmatriculați; 

monitorizează înscrierea copiilor 

din comunitate la școală și 

frecventarea regulată de către ei a 

acestei. 

● Instituția monitorizează activ 

progresul și dezvoltarea fiecărui 

elev/ copil și asigură 

funcționalitatea CMI, 

● Instituția colaborează eficient cu 

CMI a Primăriei Găvănoasa, 

Inspectoratul de Poliție. La fel de 

eficient la nivelul angajaților, cu 

scop de prevenire a conflictelor și 

prevenirea situațiilor de 

discriminare, funcționează 

Consiliul de Etică. 

● Toate cadrele didactice sunt 

asigurate cu calculatoare 

performante, boxe, camere web, 

televizor cu conexiune la internet 
calitativ, au acces la imprimante 

• În Proiectul de dezvoltare a 

instituției și în Planul 

managerial anual sunt stipulate 

obiective referitoare la 

incluziunea copiilor, însă 

pentru realizarea obiectivului 

sunt planificate puține 

activități. 

Instituția  nu dispune de rampe 

pentru scaune cu rotile, bare 

de sprijin și orientare 
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color calitative; 

● Instituția dispune de mecanisme de 

identificare și combatere a oricăror 

forme de discriminare. Cadrele 

didactice demonstrează abilități de 

identificare și soluționare a 

cazurilor ANET, 

● Instituția asigură respectarea 

diferențelor individuale prin 

aplicarea procedurilor de 

prevenire, identificare, semnalare, 

evaluare și soluționare a situațiilor 

de discriminare. 

● Instituția informează personalul, 

copiii și reprezentanții lor legali cu 

privire la utilizarea procedurilor de 

prevenire, identificare, semnalare, 

evaluare și soluționare a situațiilor 

de discriminare. 

● Instituția asigură crearea unui 

mediu accesibil și favorabil pentru 

fiecare elev/ copil, valorificând și 

utilizând rațional toate resursele 

instituționale disponibile, procură 

resurse noi 

 

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  1. Plan strategic; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_c

zof_pSf2y19i3H  

2. Plan managerial anual; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

wX8BhzuMOzxpO0U  

3. Planul anual al Consiliului de Administrație; 

4. Planul anual al Comisiei de atestare; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DQ4C39Tef1qt8Mrzf9P

dQiaoQsaAa0AF  

5. Planul anual al Consiliului profesoral; 

6. Planurile Comisiilor metodice; 

         Planul Comisiei Metodice pentru IET 

https://docs.google.com/document/d/1l1NJXwIgi880WyOYmBWzl

-

DPehTme4BV/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&

rtpof=true&sd=true 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DQ4C39Tef1qt8Mrzf9PdQiaoQsaAa0AF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DQ4C39Tef1qt8Mrzf9PdQiaoQsaAa0AF
https://docs.google.com/document/d/1l1NJXwIgi880WyOYmBWzl-DPehTme4BV/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1l1NJXwIgi880WyOYmBWzl-DPehTme4BV/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1l1NJXwIgi880WyOYmBWzl-DPehTme4BV/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1l1NJXwIgi880WyOYmBWzl-DPehTme4BV/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
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https://drive.google.com/file/d/1b7r14V1xV2mrRmoMwO5UOcxS

ZoPUEp4J/view?usp=sharing 

 

7. Proiectele de lungă durată ale cadrelor didactice; 

 Proiect de lungă durată la Limba Engleză clasa a V-a:                  

Profesor - Ivasenco Marianna 

https://docs.google.com/document/d/15NrpDzZt-

ZwNwL6QDqayCl7yt-nGJMjbReIC_O4dNJ4/edit?usp=sharing 

 

8. Proiectele anuale ale Comisiilor metodice; 

9. Planul anual al Comisiei de etică 

10. Registrul privind formarea continuă a cadrelor didactice; 

REGISTRUL ATESTARII  

11. Dosarul privind atestarea cadrelor didactice; 

12. Proceduri interne de monitorizare și revizuire a planurilor anuale, 

operaționale/manageriale; 

13. Fișele de performanță ale angajaților. 

14.  Orarul activităților curriculare. ORAR   

15. Orarul semestrial al evaluărilor sumative; 

Constatări Instituția proiectează și aplică mecanisme de monitorizare a nivelului 

calității educației și îmbunătățirea resurselor umane și materiale în planurile 

strategice și operaționale ale instituției. În planul managerial sunt reflectate 

mecanismele de monitorizare a calității educației și îmbunătățirea continuă 

a resurselor umane și materiale: Identificarea nevoilor de dezvoltare 

profesională; Identificarea variatelor forme de dezvoltare 

profesională;Planurile strategic și operațional ale instituției, programele și 

activitățile planificate în planul strategic sunt orientate spre creșterea 

calității educației pentru obținerea rezultatelor bune ale învățării și în 

privința stării de bine ale copiilor/elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

Dovezi  1. Proiect de dezvoltare instituțională pentru anul de studii 2020-2025; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_c

zof_pSf2y19i3H 

2. Plan managerial pentru anul de studii 2021-2022, 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

wX8BhzuMOzxpO0U 

3. Documentele de atestare ale CD; 

4. NI ce pun în evidență îmbunătățirea procesului de evaluare a 

procesului de învățare; 

5. Rapoarte de activitate ale CD pentru fiecare semestru; 

6. Graficul evaluării sumative; 

7. Regulamentul de autoevaluare intern; 

8. Programul zilnic de activitate a grupelor;  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fJJpSREcdZkHWdR5r0

0h9S6WAS9rZpfm  

9. Orarul activităților curriculare,  ORAR    

10. Contracte individual de muncă; 

11. Parteneriate cu instituții pedagogice; 

https://docs.google.com/document/d/15NrpDzZt-ZwNwL6QDqayCl7yt-nGJMjbReIC_O4dNJ4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15NrpDzZt-ZwNwL6QDqayCl7yt-nGJMjbReIC_O4dNJ4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-TEHAXs0SC0ZoUIWdxQaDcD4uAOV2T4u
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PoLmWPSOEY-0DA7udtzGOc-TKQ_6d2cu
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fJJpSREcdZkHWdR5r00h9S6WAS9rZpfm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fJJpSREcdZkHWdR5r00h9S6WAS9rZpfm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PoLmWPSOEY-0DA7udtzGOc-TKQ_6d2cu
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12. Existența CIM cu directorii adjuncți; 

13. Registrul mijloacelor fixe și bunurilor de mică și mare valoare. 

Constatări Instituția realizează efectiv activitățile din planurile strategice și 

operaționale, inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și elevilor. 

Pentru creșterea calității educației și spre îmbunătățirea continuă a 

resurselor umane și materiale în instituție se realizează acțiuni de diverse 

tipuri de control, se oferă servicii de mentorat și consiliere a cadrelor 

didactice la locul de muncă. Personalul didactic este încurajat și susținut să 

participe la diverse activități de formare profesională continuă conform unui 

traseu individualizat de dezvoltare profesională.Planurile strategic și 

operațional sunt orientate spre asigurarea calității educației și au fost 

realizate efectiv. Administrația instituției a aplicat propriul mecanism de 

monitorizare a eficienței educaționale în instituție prin procedura internă de 

autoevaluare a cadrului didactic în baza regulamentului instituțional privind 

acordarea sporului de performanță. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

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

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

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi  1. Regulamentul internal IP Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu”; 

2. Planurile de activitate ale Comisiilor metodice; 

Planul Comisiei Metodice pentru IET: 

https://drive.google.com/file/d/1b7r14V1xV2mrRmoMwO5UOcxS

ZoPUEp4J/view?usp=sharing 

3. Planul anual al Comisiei de etică; 

4. Planual anual al Consiliului elevilor; 

5. Registrul proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului de 

administrație;  

6. Ordine interne emise în conformitate cu prevederile legale. 

PV ale CM. 

Constatări Instituția asigură modul transparent, democratic al deciziilor cu privire la 

politicile instituționale, aplică un mecanism de monitorizare a eficienței 

educaționale și promovează un model de comunicare intern și extern cu 

privire la calitatea serviciilor prestate de instituție. Comunitatea 

educațională (părinții, cadrele didactice) sunt informate transparent despre 

deciziile Consiliilor profesoral și de administrație prin afișierele pentru 

părinți, comunicatele prin intermediul sistemului online de comunicare 

(pagina web, pagina de Facebook și grupul Viber al instituției). Periodic 

părinții și cadrele didactice sunt consultate de administrația instituției cu 

referire la calitatea actului educațional, organizarea mediului educațional al 
copiilor și alte 

subiecte ce se încadrează în politicile educaționale instituționale. 

Administrația ține cont de recomandările și soluțiile propuse pentru 

îmbunătățirea sau diversificarea serviciilor oferite de instituție, ca răspuns la 

necesitățile beneficiarilor CA, CP și CM din instituție promovează un 

model eficient de comunicare internă și externă privind calitatea serviciilor 

prestate și decide transparent, democratic și echitabil, cu privire la politicile 

instituționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 
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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  1. Planul de achiziții pentru anul bugetar 

2021;http://gavanoasa.educ.md/wp-

content/uploads/sites/191/2022/03/plan-achizitii.pdf  

2. Raport narativ (Notă explicativă) în care se regăsesc rapoarte 

financiare ce atestă gestionarea resurselor materiale și financiare în 

vederea echipării bucătăriei cu utilaj necesar; amenajarea 

complexului modular pentru clasele primare; procurarea 

echipamentului necesar pentru realizarea procesului educațional din 

instituție: mobilier, inventar pentru grupe, bucătărie, cabinet 

medical, spălătorie, instalații sportive, materiale didactice și 

literatură pentru copii, mobilier pentru centre de rol;  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bDMw6tKTgHf38DPQ9

bARSdYillSoo6z  

3. Registrul mijloacelor fixe și bunurilor de mică valoare;   

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1W7MV76hVb1Ejs1vVu

NuxIN7vJDFX_TNo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. Mapa cu facturi fiscale; 

https://drive.google.com/drive/folders/1Tg2wkz_1cL2lPSmRuONf

Vm-ATnz4vgH1  

5. Registrul de evidență a bunurilor materiale/ evidența resurselor 

educaționale inclusiv procurate/ donate de partenerii educaționali și 

agenții economici; 

6. Contracte cu diverși furnizori; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bDMw6tKTgHf38DPQ9

bARSdYillSoo6z  

 

Constatări Instituția asigură organizarea eficientă a procesului educațional în raport cu 

obiectivele și cu misiunea sa printr-o infrastructură adaptată necesităților 

instituției de învățământ. Infrastructură instituției de învățământ asigură 

funcționarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunile 

acestuia. Pe parcursul anului 2021-2022 instituția a beneficiat de donații 

financiare din partea CR 675 000 lei, care au fost direcționate pentru lucrări 

de instalare a acoperișului al blocului „A” din instituție.    

Cadrele didactice își procură anual materiale didactice din suma de 2000 lei 

oferite din bugetul de Stat. De asemeni, donate echipament și resurse 

didactice sportive de către UEFA. 

Anual se întreprind măsuri de dotare cu bunuri și echipamente care 

îmbunătățesc calitatea actului educațional, inclusiv prin accesul și siguranța 

acestora: 
Cadrele didactice integrează în procesul didactic resursele educaționale 

adecvate, inclusiv mijloacele oferite de tehnologia informației și a 

comunicațiilor, media etc., în concordanță cu nevoile de dezvoltare ale 

fiecărui copil/ elev, acestea fiind procurate de instituție la necesitățile 

copiilor/ elevilor. În procesul educațional mijloacele oferite de tehnologia 

informației și a comunicațiilor sunt aplicate într-un mod responsabil și etic  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

http://gavanoasa.educ.md/wp-content/uploads/sites/191/2022/03/plan-achizitii.pdf
http://gavanoasa.educ.md/wp-content/uploads/sites/191/2022/03/plan-achizitii.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bDMw6tKTgHf38DPQ9bARSdYillSoo6z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bDMw6tKTgHf38DPQ9bARSdYillSoo6z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1W7MV76hVb1Ejs1vVuNuxIN7vJDFX_TNo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1W7MV76hVb1Ejs1vVuNuxIN7vJDFX_TNo
https://drive.google.com/drive/folders/1Tg2wkz_1cL2lPSmRuONfVm-ATnz4vgH1
https://drive.google.com/drive/folders/1Tg2wkz_1cL2lPSmRuONfVm-ATnz4vgH1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bDMw6tKTgHf38DPQ9bARSdYillSoo6z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bDMw6tKTgHf38DPQ9bARSdYillSoo6z
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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  1. Curriculum pentru învățământul primar, gimnazial și curriculum 

pentru educația timpurie, curriculumuri modificate, inclusiv 

Curriculum la disciplinele opționale: 

   Curriculum pentru IET 

https://docs.google.com/document/d/1CcQDkK6I8Uw87mtWba5Na

W6q5DMxm7x8/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034

&rtpof=true&sd=true 

2. Mapa cu Facturi fiscale; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Tg2wkz_1cL2lPSmRuO

NfVm-ATnz4vgH1  

3. Registrul mijloacelor fixe și bunurilor de mică valoare (cuprinde 

toată informația cu privire la echipamente, materiale și auxiliare 

curriculare). 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1W7MV76hVb1Ejs1vVu

NuxIN7vJDFX_TNo 

4. Pașapoarte tehnice ale cabinetelor; 

5. Portofoliile CD; 

6. Lista de achiziții; ;http://gavanoasa.educ.md/wp-

content/uploads/sites/191/2022/03/plan-achizitii.pdf 

7. Inventarul bibliotecii școlare; 

8. Contractul de conectare la internet; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12hQtDKZf0Qm4lZUQ1

9C0NQ4j4iAuE0gv  

 

Constatări Instituția dispune de echipamente variate și materiale didactice necesare 

pentru implementarea curriculumului național, inclusiv a curriculumului 

adaptat și a planurilor educaționale individualizate. Instituția este asigurată 

cu produse curriculare: plan-cadru de învățământ, Curriculum pentru 

învățământul primar și curriculumul pentru educația timpurie, inclusiv la 

disciplinele opționale, manuale școlare, ghiduri metodologice, bibliotecă 

este 

asigurată cu literatura necesară atât elevilor cât și preșcolarilor, dar și cu 

mijloace informaționale și comunicaționale, elaborate de Ministerul 

Educației, și Cercetării. elevii claselor primare și gimnaziale. Instituția de 

învățământ dispune de echipamentele, materialele și auxiliarele curriculare 

necesare aplicării Curriculumului Național, inclusiv a componentelor 

raionale și școlare ale acestora, a Curriculumului modificat și al PEI, la 

nivel satisfăcător. Cabinetele de studii și biblioteca școlară sunt dotate în 

conformitate cu Standardele minime de dotare ale cabinetelor de studiu. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

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

vigoare 

Dovezi  1. Regulamentul intern al IP Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu”; 

2. Ordinul nr  cu privire la aprobarea Schemei de încadrare; 

3. Ordine de angajare; 

4. Statele de personal cu necesarul de personal didactic și cel auxiliar 

calificat; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Tg2wkz_1cL2lPSmRuONfVm-ATnz4vgH1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Tg2wkz_1cL2lPSmRuONfVm-ATnz4vgH1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1W7MV76hVb1Ejs1vVuNuxIN7vJDFX_TNo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1W7MV76hVb1Ejs1vVuNuxIN7vJDFX_TNo
http://gavanoasa.educ.md/wp-content/uploads/sites/191/2022/03/plan-achizitii.pdf
http://gavanoasa.educ.md/wp-content/uploads/sites/191/2022/03/plan-achizitii.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12hQtDKZf0Qm4lZUQ19C0NQ4j4iAuE0gv
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12hQtDKZf0Qm4lZUQ19C0NQ4j4iAuE0gv
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5. Contractele de muncă sunt încheiate la angajare, semnate și avizate 

de directorul instituției; 

6. Registrul de ordine privind angajarea personalului;  

7. Dosare personale – dovezi privind angajarea, promovarea, pregătirea 

psihopedagogică şi de specialitate conform prevederilor 

normativelor în vigoare; 

8. Dosare ale angajaților; 

9. Grafice de oferire a concediilor; 

10. Repartizarea orelor de muncă; 

11. Repartizarea timpului de muncă; 

12. Planul săptămânal; 

13. Proiecte didactice anuale; 

14. Proiecte ale activităților educaționale; 

15. Orarul semestrial al evaluărilor sumative; 

16. Cataloagele școlare; 

17. Dosare de atestare; 

18. Baza de documente cu privire la formarea continuă; 

19. Certificate de acordarea gradelor didactice. 

20. Rapoarte de activitate; 

21. PV ale Comisiilor metodice; 

22. PV ale Consiliilor Profesorale; 

23. Rapoartele de activitate ale cadrelor de conducere; 

24. Registrul proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului profesoral; 

25. Certificatele de formare continua 

26. Pedagogul anului 

Constatări În instituție activează cadre didactice calificate și didactic auxiliar conform 

listei de state și necesităților instituției. Fiecare angajat din categoriile 

enunțate mai sus își exercită atribuțiile funcționale conform Fisei post. 

Fișele 

post au fost întocmite și aprobate de către director și CA. Angajații dețin 

fișa 

postului și au luat cunoștință cu ea prin semnătură. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi  1. Proiect de dezvoltare instituțională pentru anul de studii 2020-2025; 

2. Plan managerial pentru anul de studii; 

3. Planurile anuale ale cadrelor didactice; 

4. Chestionare promovate cu părinții și elevii; 

5. Fișe de analiză a lecțiilor. 

6. Ore publice  

Constatări IP Gimnaziul -grădiniță „Igor Crețu” aplică Curriculumul Național, îl 

adaptează la condițiile locale și instituționale în limitele permise de cadrul 

normativ, elaborează și implementează Curriculumul la decizia școlii în 

raport cu profilul și orientarea specifică a instituției. În instituție se 

elaborează și se promovează politicile curriculare 

instituționale coerente cu cele naționale, dar și cu misiunea și specificul 

instituției de învățământ general. În instituție este organizat procesul de 

proiectare a curriculumului la decizia școlii, curriculumul pentru educație 

extrașcolară,  nu deține curriculumul la discipline opționale, din motiv că nu 
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au fost solicitări din partea cadrelor didactice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 12,5 

 

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  1. Raport de evaluare finală a copiilor pentru anul de studii 2020-2021; 

2. Raport de evaluare inițială privind rezultatele evaluării inițiale a 

copiilor în perioada 15.09. – 15.10.2021; 

Evaluări inițiale a copiilor de vârsta preșcolară: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tH9k4vsfxKqMzYYLHrty

Q97M-

wgywDr5/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof

=true&sd=true 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11QfxEbrRDmL8YTMv0Ph

HXPmGetQ-

4Dfc/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true

&sd=true 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EqVsvhbETiwbFphKv0p3

uLHGZZyS434d/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034

&rtpof=true&sd=true 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D74HfM2JJSbWcABVKg

dKxMVF4jhLIT9j/edit?usp=sharing&ouid=1122654776978548030

34&rtpof=true&sd=true 

3. Fișa de monitorizare a copilului (anul de studii 2021-2022); 

4. Proces – verbal al Consiliul profesoral cu privire la rezultatele 

evaluării la debutul școlar; 

5. Documentele CP; 

6. Procese-verbașe  ale Consiliului de Administrație; 

7. Documente ale Comisiilor metodice; 

8. Dosarul elevilor cu CES;  

9. Fișe de analiză a lecțiilor; 

10. Traseul profesional al Cadrelor Didactice. 

Constatări Administrația instituției monitorizează realizarea Curriculumului prin 

proceduri specifice: asistențe la ore, proiectarea dezvoltării profesionale ale 

cadrelor didactice din perspectiva nevoilor individuale în scopul realizării 

finalităților stabilite prin Curriculumul Național. Cadrele didactice 

utilizează permanent Standardele de eficiență a învățării la evaluarea 

calității programului predat. Profesorii/educatorii monitorizează sistematic 
și eficient realizarea curriculumului (inclusiv componenta școlară): se 

constată aplicarea diverselor forme ale monitorizării și evaluării (ECD, fișe 

de monitorizare, evaluări curente, caiete de observare), sunt prezentate 

rapoarte finale. Instituția dispune de mecanisme și proceduri de 

monitorizare a implementării și dezvoltării curriculumului școlar, inclusiv 

celui la decizia școlii.  

Cadrele didactice utilizează diverse aplicații educaționale în procesul 

educațional atât cu prezența fizică a elevilor, cât și la distanță: 

LearningApps, Kahoot, Word Wall, Padlet, Jamboard etc. 

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tH9k4vsfxKqMzYYLHrtyQ97M-wgywDr5/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tH9k4vsfxKqMzYYLHrtyQ97M-wgywDr5/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tH9k4vsfxKqMzYYLHrtyQ97M-wgywDr5/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tH9k4vsfxKqMzYYLHrtyQ97M-wgywDr5/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11QfxEbrRDmL8YTMv0PhHXPmGetQ-4Dfc/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11QfxEbrRDmL8YTMv0PhHXPmGetQ-4Dfc/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11QfxEbrRDmL8YTMv0PhHXPmGetQ-4Dfc/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11QfxEbrRDmL8YTMv0PhHXPmGetQ-4Dfc/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EqVsvhbETiwbFphKv0p3uLHGZZyS434d/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EqVsvhbETiwbFphKv0p3uLHGZZyS434d/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EqVsvhbETiwbFphKv0p3uLHGZZyS434d/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
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acordat  0,75 0,75 

 

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

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

instituționale și naționale 

Dovezi  1. Plan strategic de dezvoltare pentru anii 2020-2025; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_c

zof_pSf2y19i3H  

2. Plan managerial pentru anul de studii 2021-2022;  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

wX8BhzuMOzxpO0U 

3. Planul Comisiei de atestare; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JOiZydihAyxQqh9BkQ

R9bdekmI6OEjjC  

4. Proces-verbal          cu privire la organizarea Seminare de instruire; 

5. Dovezi de stimulare a cadrelor didactice: sporul la salariu, diplome, 

mențiuni (diplome de apreciere ale cadrelor didactice și a 

personalului nedidactic oferite cu ocazia diferitor evenimente și 

sărbători: Ziua profesională a lucrătorului în învățământ, Adio 

Grădiniță, aniversări etc.; 

6. Metodologia de aplicare a indicilor de performanță a cadrelor 

didactice în Instituție; 

7. Planul strategic al formărilor cadrelor didactice; 

8. Contracte individuale de muncă; 

9. Dosarul cu privire la atestarea cadrelor didactice. 

Constatări În instituție sunt utilizate instrumente ce permit identificarea nevoilor de 

dezvoltare profesională a personalului prin implicarea factorilor 

educaționali. Planul managerial conține direcții de activitate metodică care 

sunt planificate în concordanță cu prevederile actelor normative (Scrisoarea 

metodică) și a documentelor de politici educaționale (Cadrul de referință și 

Curriculumul Național), precum și după necesitățile de dezvoltare 

profesională a profesorilor/educatorilor. Cadrele didactice își elaborează 

Planul individual de dezvoltare profesională în conformitate cu prevederile 

planului de dezvoltare a școlii și cu propriile necesități de dezvoltare 

profesională. În planul strategic nu se regăsesc mecanisme de recrutare a 

personalului, însă acestea se aplică cu succes de către instituție: contracte de 

realizare a practicii studenților absolvenți la instituții pedagogice, salariu 

motivant, număr redus de copii în grupe, orar flexibil de lucru cu 

posibilitate de continuare a studiilor. Planurile strategic și operațional ale 

instituției de învățământ cuprind programe și activități de recrutare și de 

formare continuă a cadrelor didactice și auxiliare din perspectiva nevoilor 

individuale, instituționale și naționale. 

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  1. Plan strategic al formărilor cadrelor didactice; 

2. Ordinul cu privire la tarificarea personalului din instituție; 

3. Tarificarea personalului didactic; 

4. Contracte individuale de muncă; 

5. Raport statistic nr 83 cu privire la personalul încadrat în instituție; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JOiZydihAyxQqh9BkQR9bdekmI6OEjjC
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JOiZydihAyxQqh9BkQR9bdekmI6OEjjC
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6. Sarja didactică; 

7. Pașapoartele tehnice ale sălilor de studiu; 

8. Listele resurselor didactice ale cabinetelor; 

9. PV ale Consiliului de Administrație; 

10. Procese verbale ale CM cu privire la componență; 

11. Fișe de asistență a orelor/activităților; 

12. NI ale controalelor tematice; 

13. Registrul de evidență a activităților realizate; 

14. Fișe de autoevaluare a cadrelor didactice 

Constatări Instituția monitorizează, sistematic și eficient utilizarea resurselor 

educaționale, aplicarea strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în 

procesul educațional. În instituție sunt utilizate instrumente de monitorizare 

a utilizării de către cadrele didactice a resurselor educaționale, inclusiv 

modul de integrare în procesul didactic a resursele educaționale adecvate, 

inclusiv mijloacele oferite de tehnologia informației și a comunicațiilor, 

media etc., în concordanță cu nevoile de dezvoltare ale fiecărui copil/ elev. 

În dependență de rezultatele monitorizării cadrelor didactice li se oferă 

recomandări, asistență privind acest indicator. Instituția de învățământ duce 

lipsa specialiștilor la următoarele discipline: l.rusă, l. Franceză, ed. plastică, 

ed. tehnologică, cadru de sprijin, din ele unele sunt predate de nespecialiști. 

În instituție funcționează Centrul de resurse în care își desfășoară activitatea 

1 CDS cu elevii/copiii cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

procesul educațional 

Dovezi  1. Proiecte de lungă și scurtă durată ale CD; 

2. Fișă de asistență a orelor/activităților; 

3. Fișe de autoevaluare ale cadrelor didactice; 

4. NI a controlului operativ ( tinerii specialiști); 

NI control operativ - Proiectarea activităților din IET 

https://docs.google.com/document/d/13RkUHtcwd9KkIvVemLOj-

hHRv0qnV2ag/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&

rtpof=true&sd=true 

NI control operativ - Desfășurarea gimnasticii matinale din IET  

https://docs.google.com/document/d/1hkjTHKdhHvQndWQrhEjRA

XB6NoqC_2r3/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034

&rtpof=true&sd=true 

 

5. Notă informativă cu privire la organizarea și desfășurarea 

activităților demonstrative; NOTA INFORMATIVA  

6. Portofoliile cadrelor didactice; 

7. NI cu privire la Fondul de carte/fond material informatic adecvat 

numărului de elevi, profilului și specializărilor/calificărilor 

profesionale oferite. 

8. Registrul cu privire la Inventarul bibliotecii școlare;  

9. NI ale directorilor adjuncți cu privire la monitorizarea centrării pe 

Standardele de eficiență a învățării. 

Constatări Instituția monitorizează elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu 

principiile educației centrate pe elev/ copil și pe formarea de competențe, cu 

valorificarea curriculumului predat în baza Standardelor de eficiență a 

https://docs.google.com/document/d/13RkUHtcwd9KkIvVemLOj-hHRv0qnV2ag/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13RkUHtcwd9KkIvVemLOj-hHRv0qnV2ag/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13RkUHtcwd9KkIvVemLOj-hHRv0qnV2ag/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hkjTHKdhHvQndWQrhEjRAXB6NoqC_2r3/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hkjTHKdhHvQndWQrhEjRAXB6NoqC_2r3/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hkjTHKdhHvQndWQrhEjRAXB6NoqC_2r3/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1di_zBofOUsSudOmDuEGJq7Xa3mfcPUpP
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învățării și a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului. 

Instrumentele de evaluare și monitorizare a activității cadrelor didactice 

conține indicatori ce apreciază calitatea proiectelor didactice, racordate la 

principiile educației centrate pe copil/elev și pe formarea de competențe 

conform curriculumului În instituție au loc formări interne ale cadrelor 

didactice pentru facilitarea aplicării documentelor de politici educaționale în 

conformitate cu cadrul normativ. Procesul educațional se desfășoară în 

conformitate cu prevederile Curriculumul Național și pentru educația 

timpurie, respectându-se numărul de ore alocat activităților educaționale. 

Instituția de învățământ monitorizează utilizarea resurselor educaționale și 

aplicarea strategiilor didactice interactive în procesul de predare-învățare-

evaluare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

eficiență a învățării 

Dovezi  1. Procese-verbale nr al CM cu privire la discutarea Proiectelor de 

lungă durată; 

2. Procese-verbale nr cu privire la discutarea Proiectelor de scurtă 

durată; 

3. Procese-verbale nr cu privire la discutarea Proiectelor ale 

activităților extracurriculare; 

4. Raport de evaluare finală a grupei pre-re pentru anul de studiu 2021-

2022; 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rsj2CQ0qD1ZLT_sGj3Yu

DkKWRjZknfgu/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034

&rtpof=true&sd=true 

5. Raport de evaluare inițială privind rezultatele evaluării inițiale în 

perioada 15.09 – 15.10.2021; 

https://docs.google.com/document/d/1iFPz3I_mffeh6qr_inFYjYvM

pckc09ToyIRq_XyFOA0/edit?usp=sharing 

6. Rapoarte despre dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă, a 

limbajului și comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și 

atitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare, înregistrate și 

semnate de părinți; 

7. Proces – verbal al Consiliului profesoral final cu privire la 

Rezultatele evaluării debutului școlar; 

8. Portofoliile de activitate a copiilor/elevilor; 

9. Fișe de evaluare inițială și finală a copiilor prezente în toate grupele 

de vârstă; 
https://drive.google.com/drive/folders/1CgyOjF4LntznCXfZtsaCPlj

OScpEh_tL?usp=sharing 

10. Fișe de observare și monitorizare a progreselor copiilor elaborate în 

conformitate cu Standardele de învățare și dezvoltare a copiilor 

11. Fișe de observare și monitorizare a progresului copiilor; 

12. Fișe de performanță a elevilor. 

13. Ore publice și activități site-ul școlii 
Activitate extracurriculara de dramatizare a poveștii  ”Mănușa” în grupa medie 
„Albinuta” Educator Stefoglo Anastasia 

https://docs.google.com/document/d/1Oiw-

http://gavanoasa.educ.md/2022/02/11/activitate-extracurriculara-grupa-medie-albinuta-educator-stefoglo-anastasia/
http://gavanoasa.educ.md/2022/02/11/activitate-extracurriculara-grupa-medie-albinuta-educator-stefoglo-anastasia/


52 

 

aWJQDAKa9hBNOHc2cVv95ZNHnbpN/edit?usp=sharing&ouid=1122654

77697854803034&rtpof=true&sd=true 

 
La data de , 19.11.2021, a avut loc activitatea extracurriculara „Farmecul 
toamnei”, care s-a desfășurat între două cicluri de ce învățământ – primar și 
preșcolar. Bravo, copii, educatori,învățători și părinți! Bravo, educatori și Dna 
conducător muzical!! Bravo, Dna bibliotecara Pikul Vera!!! 

 

Activitate extracurriculară ”Micii exploratori ai corpului uman” în grupa 

mare ”Buburuza” Educator - Ivasenco Marianna 

https://docs.google.com/document/d/1KVv8esuKFuJcGF6d9rzB8Af3a-

TXVJNH/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&

sd=true 

 

Activitate publică ”Ce ne vorbesc fructele!” în grupa medie ”Albinuța” 

Educator - Stefoglo Anastasia  

https://docs.google.com/document/d/1DNVehKXBF0tfllyjVkgCIA-wWP-

YkbUw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd

=true 

 

Activitate publică ”Iarna - anotimpul copilăriei”  în grupa medie ”Albinuța” 

Educator - Novițcaia Rita 

https://docs.google.com/document/d/1qJXUmGCQv8tFeBGf2vVLkbFvGc

MO5GpI/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&s

d=true 

 

Activitate extracurriculară ”Carnavalul poveștilor” în grupa pregătitoare 

”Romanița” Educator - Țuțuianu Angela 

https://docs.google.com/document/d/1Hm8rH8VE4i0nP1N34iX7bJfpR3tCa

ZQS/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=tr

ue 
Activitate publică ” În parfum de primăvară ne jucăm şi florile numărăm” în grupa 
mare ” Buburuza” – educator Ivasenco Marianna 

https://docs.google.com/document/d/1Oiw-

aWJQDAKa9hBNOHc2cVv95ZNHnbpN/edit?usp=sharing&ouid=1122654

77697854803034&rtpof=true&sd=true 

 

Activitate publică ”Păsări călătoare - vin din depărtare!” în grupa medie 

”Albinuța” Educator Stefoglo Anastasia 

https://docs.google.com/document/d/1MbmbRAtU9IqQXBuSM60mkRcv4

QL_yErt/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&s

d=true 

 

Activitate extracurriculară ”Apa și schimbările ei” în grupa mică ”Fluturași” 

Educator - Todorov Laura 

https://docs.google.com/document/d/1S_eO-

SqeOhxf11k8jAJbTB6VfmCQyEzw/edit?usp=sharing&ouid=11226547769

7854803034&rtpof=true&sd=true 
Activitate publică „Cursa insectelor” în grupa mare „Buburuza” responsabil 

educator -  Ivasenco Marianna 

http://gavanoasa.educ.md/2021/04/28/activitate-publica-cursa-insectelor-in-

grupa-medie-buburuza-responsabil-ivasenco-marianna/   

Constatări Instituția organizează și monitorizează nesistematic desfășurarea evaluării 

rezultatelor învățării în conformitate cu standardele și referențialul de 

evaluare aprobate, urmărind progresul în dezvoltarea elevilor/ copiilor. 

http://gavanoasa.educ.md/2021/11/20/la-data-de-19-11-2021-a-avut-loc-activitatea-extracurriculara-farmecul-toamnei-care-s-a-desfasurat-intre-doua-cicluri-de-ce-invatamant-primar-si-prescolar-bravo-invatatori-bravo-educato/
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/20/la-data-de-19-11-2021-a-avut-loc-activitatea-extracurriculara-farmecul-toamnei-care-s-a-desfasurat-intre-doua-cicluri-de-ce-invatamant-primar-si-prescolar-bravo-invatatori-bravo-educato/
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/20/la-data-de-19-11-2021-a-avut-loc-activitatea-extracurriculara-farmecul-toamnei-care-s-a-desfasurat-intre-doua-cicluri-de-ce-invatamant-primar-si-prescolar-bravo-invatatori-bravo-educato/
http://gavanoasa.educ.md/2021/11/20/la-data-de-19-11-2021-a-avut-loc-activitatea-extracurriculara-farmecul-toamnei-care-s-a-desfasurat-intre-doua-cicluri-de-ce-invatamant-primar-si-prescolar-bravo-invatatori-bravo-educato/
https://docs.google.com/document/d/1DNVehKXBF0tfllyjVkgCIA-wWP-YkbUw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DNVehKXBF0tfllyjVkgCIA-wWP-YkbUw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DNVehKXBF0tfllyjVkgCIA-wWP-YkbUw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qJXUmGCQv8tFeBGf2vVLkbFvGcMO5GpI/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qJXUmGCQv8tFeBGf2vVLkbFvGcMO5GpI/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qJXUmGCQv8tFeBGf2vVLkbFvGcMO5GpI/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
http://gavanoasa.educ.md/2022/04/18/activitate-publica-in-parfum-de-primavara-ne-jucam-si-florile-numaram-in-grupa-mare-buburuza-educator-ivasenco-marianna/
http://gavanoasa.educ.md/2022/04/18/activitate-publica-in-parfum-de-primavara-ne-jucam-si-florile-numaram-in-grupa-mare-buburuza-educator-ivasenco-marianna/
https://docs.google.com/document/d/1Oiw-aWJQDAKa9hBNOHc2cVv95ZNHnbpN/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Oiw-aWJQDAKa9hBNOHc2cVv95ZNHnbpN/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Oiw-aWJQDAKa9hBNOHc2cVv95ZNHnbpN/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MbmbRAtU9IqQXBuSM60mkRcv4QL_yErt/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MbmbRAtU9IqQXBuSM60mkRcv4QL_yErt/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MbmbRAtU9IqQXBuSM60mkRcv4QL_yErt/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1S_eO-SqeOhxf11k8jAJbTB6VfmCQyEzw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1S_eO-SqeOhxf11k8jAJbTB6VfmCQyEzw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1S_eO-SqeOhxf11k8jAJbTB6VfmCQyEzw/edit?usp=sharing&ouid=112265477697854803034&rtpof=true&sd=true
http://gavanoasa.educ.md/2021/04/28/activitate-publica-cursa-insectelor-in-grupa-medie-buburuza-responsabil-ivasenco-marianna/
http://gavanoasa.educ.md/2021/04/28/activitate-publica-cursa-insectelor-in-grupa-medie-buburuza-responsabil-ivasenco-marianna/
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Cadrele didactice utilizează instrumente de evaluare a copiilor din grădiniță, 

conform Metodologiei de monitorizare și evaluare a copiilor de 1,5 - 7 ani 

în 

baza SÎDC, rezultatele acestui proces se păstrează în portofoliile copiilor. 

Cadrele didactice utilizează instrumente de evaluare a învățării copiilor din 

școală în conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate.. 

Administrația instituției utilizează instrumente de monitorizare și evaluare a 

competențelor de evaluare a cadrelor didactice. Cadrele didactice 

elaborează proiecte de lungă și scurtă durată în conformitate cu principiile 

educației centrate pe elev și pe formarea de competențe. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 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  1. Plan strategic pentru anii 2020-2025; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_c

zof_pSf2y19i3H   

2. Plan managerial pentru anul de studii 2020-2021, discutat și aprobat 

Consiliul profesoral; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

wX8BhzuMOzxpO0U 

3. Procese-verbale nr al CA cu privire la aprobarea Orarul evaluărilor 

sumative; 

4. Procese-verbale nr al CP și  cu privire la discutarea: 

● Fișe de dezvoltare individuale ale copiilor; 

● Evaluări inițiale/finale; 

● Evaluări sumative; 

● Diagrame ale progresului școlar; 

 

Constatări Periodic, în conformitate cu planul de activități instituțional, în corelare cu 

curriculumul, în instituție se desfășoară o varietate de activități 

extracurriculare cu caracter sportiv, artistic, cultural, muzical, de tipul: 

matinee festive, șezători, concerte, iarmaroace, concursuri, jocuri sportive, 

diverse spectacole, etc. în cadrul cărora se pune accent pe dezvoltarea 

integrată a copiilor/elevilor. În instituție/ grupe/ clase este prezent un 

calendar al activităților extracurriculare anuale propuse spre realizare. Se 

atestă o varietate de activități extracurriculare neplanificate. Cadrele 

didactice evaluează rezultatele învățării în conformitate cu Standardele și 

referențialului de evaluare aprobate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu 

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

operațională 

Dovezi  1. Plan strategic pentru anii 20120-2025; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_c

zof_pSf2y19i3H  

2. Plan managerial pentru anul de studii 2021-2022, discutat și aprobat 

Consiliul profesoral; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
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wX8BhzuMOzxpO0U 

3. Procese-verbale nr al CM cu privire la discutarea/analiza Proiectelor 

de lungă durată; 

4. Activități extracurriculare sait 

 

Constatări Cadrele didactice și administrative organizează activități extracurriculare în 

concordanță cu misiunea școlii, cu obiectivele din Curriculumul Național și 

cu obiectivele din documentele de planificare strategică și operaționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

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

beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI) 

Dovezi  1. Plan strategic pentru anii 2020-2021; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_c

zof_pSf2y19i3H  

2. Plan managerial pentru anul de studii 2021-2022, discutat și aprobat 

Consiliul profesoral; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

wX8BhzuMOzxpO0U 

3. Procese-verbale nr al CM și CP cu privire la discutarea/analiza:   

● Curriculumuri modificat;  

● PEI;  

● PEP;  

● Evaluări formative; 

● CREI; 

Constatări Cadrele didactice asigură sprijinul individual al elevilor pentru obținerea 

rezultatelor învățării conform Standardelor și referențialului de evaluare 

aprobate. În incinta instituției a fost creat un CREI, de care beneficiază 

elevii care necesită sprijin individual, fiind îndrumați de CDS. Învățătorii 

acordă atenție suplimentară elevilor care asimilează mai lent materialul 

predat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 11,75 

 

Standard 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul 

educațional 

Domeniu: Management 

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

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

decizional privitor la optimizarea resurselor 

Dovezi  1. Planul anual al Consiliului de administrație; 

2. Planual anual ala Consiliului elevilor; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XTc-r7gQNpAMXQh-

SzFuHElfqnb1EWnH  

3. Planul anual al Comisiei de etică; 

4. Ordin intern cu privire la Componența Consiliului de administrație 

aprobată prin ordin;  

5. Ordin intern cu privire la aprobarea  

6. Registrul evidenței mișcării bunurilor materiale, conform HG 1112 

din 04.11.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XTc-r7gQNpAMXQh-SzFuHElfqnb1EWnH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XTc-r7gQNpAMXQh-SzFuHElfqnb1EWnH
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pentru instituțiile de educație timpurie;  

7. Pașapoartele tehnice ale: bibliotecii, atelierelor, sălii festive; 

8.  

Constatări Instituția asigură parțial participarea copiilor și părinților în procesul 

decizional cu referire la calitatea procesului educațional și accesul tuturor 

copiilor/ elevilor 

la resursele educaționale. Administrația instituției de învățământ asigură 

accesul elevilor la resursele educaționale de care dispune instituția 

(bibliotecă asigură participarea elevilor și a părinților în procesul decizional 

cu referire la calitatea procesului educațional. În anul de studii 2020-2021, 

accesul la laboratoarele de chimie, fizică, biologie și atelierele de tamplarie 

și lucrul cu metalul au fost limitat din motiv că a fost un an pandemic și 

instituția a activat în conformitate cu Metodologia elaborată de MECC și 

deciziile CSE. 

Dotarea laboratoarelor nu coincide cu SMDC. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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  1. Baza de date SIME; 

2. Baza de date SIPAS; 

3. PV ale CM cu privire la lotul olimpic; 

4. Proces–verbal al Consiliului profesoral final cu privire la Rezultatele 

evaluării la debutul școlar; 

5. Registrul de evidență a diplomelor; 

6. Raport de evaluare inițială privind rezultatele evaluării în perioada 

15.09-15.10.2020; 

7. Raport PEI; 

8. Tabele de evidență a notelor; 

9. Fișe de observare și monitorizare a progresului copiilor; 

10. Fișe de performanță ale elevilor. 

Constatări În arhiva instituției sunt stocate datele elevilor privind rezultatele 

parcurgerii 

curriculumului național. În portofoliile copiilor sunt stocate și păstrate, pe 

ani de 

studii, rezultatele evaluării dezvoltării acestora în baza Standardelor de 

învățare și dezvoltare a copiilor de la naștere până la 7 ani. Cu referire la 

cazul elevilor cu cerințe educaționale speciale, rezultatele parcurgerii 

curriculumului modificat și/ sau a planurilor educaționale individualizate 

sunt arhivate în CREI, în instituție sunt doi copii cu CES. Instituția de 
învățământ nu dispune de o bază de date a elevilor care ar cuprinde 

rezultatele parcurgerii Curriculumului Național. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi  1. Plan managerial pentru anii 2021-2022; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

wX8BhzuMOzxpO0U 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
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2. Proces-verbal nr al    cu privire la implementarea: 

● Desemnarea lotului olimpic  

● A elevilor ce necesită activități suplimentare; 

● Cataloagele electronice; 

● Agenda educatorului 

● Proiecte ale lecțiilor; 

● Proiecte tematice; 

● Orele publice desfășurate în incinta instituției link  

 

Constatări Instituția de învățământ realizează o politică obiectivă, echitabilă și 

transparentă de promovare a succesului școlar. Instituția creează condiții 

necesare și diverse posibilități de manifestare a potențialului creativ al 

tuturor copiilor/ elevilor prin activități formale și nonformale și realizează o 

politică obiectivă, echitabilă și transparentă de promovare a succesului 

școlar. Cadrele didactice organizează activități care contribuie la stimularea 

și dezvoltarea creativității copiilor, utilizând metode specifice. Activitățile 

extracurriculare dezvoltate și promovate cu copiii, în special concursurile, 

excursiile, atelierele organizate cu susținerea părinţilor copiilor, la fel poartă 

caracter dezvoltativ, inclusiv pentru dezvoltarea potențialului creativ. 

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  1. Proiecte de lungă durată; 

2. Proiecte de scurtă durată; 

3. Fișă de asistență a orelor/activităților; 

4. Evaluări pe variante și personalizate; 

5. Lotul olimpic al elevilor; 

6. Procese verbale ale CM Cercuri pe interese 

7. PV ale Consiliului de administrație; 

8. PV ale CM cu privire la activitatea bibliotecii și cadrelor did 

9. Activități artistice și sportive  linkuri  

10. Scenarii de proiecte/activități educative, extrașcolare, fotografii  

 

Constatări Cadrele didactice utilizează preponderent metodologia interactivă, cu accent 

pe dezvoltarea competențelor de cooperare. Cadrele didactice proiectează, 

organizează, conduc și evaluează învățarea, elevii fiind cei care, studiind 

efectiv, învață, descoperă, cercetează și interpretează conținuturile 

științifice, utilizând diferite instrumente de lucru și mijloace de învățământ. 

În învățarea individuală cadrele didactice pun accent pe dezvoltarea 
potențialului individual și punctele forțe ale fiecărui copil, deprinderile de 

muncă intelectuală unde elevii învață, dobândesc, prin efort propriu, 

cunoștințe, își dezvolta abilitățile și priceperile, sentimentele, atitudinile, 

comportamentele. Elevii sunt consultați privind modalitățile de aplicare a 

Curriculumului Național și în stabilirea Curriculumului la decizia școlii 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

Total standard 4,5 

 

Dimensiune IV Puncte forte Puncte slabe 
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[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

• Instituția proiectează și aplică 

mecanisme de monitorizare a 

nivelului calității educației și 
îmbunătățirea resurselor umane 

și materiale în planurile 

strategice și operaționale ale 

instituției. 

• În planul managerial sunt 

reflectate mecanismele de 

monitorizare a calității educației 

și îmbunătățirea continuă a 

resurselor umane și materiale. 

● Instituția asigură organizarea 

eficientă a procesului 

educațional în raport cu 

obiectivele și cu misiunea sa 

printr-o infrastructură adaptată 

necesităților instituției de 

învățământ. 

● Instituția dispune de o variate 

echipamente și materiale 

didactice necesare 

Curriculumului Național, 

inclusiv Curriculumului 

modificat și a planurilor 

educaționale individualizate. 

● În instituție activează cadre 

didactice calificate și didactic 

auxiliar conform listei de state și 

necesităților instituției.  

● Fiecare angajat din categoriile 

enunțate mai sus își exercită 

atribuțiile funcționale conform 

Fișei de post.  

● Fișele de post au fost întocmite 

și aprobate de către director și 

CA. 

● Instituția monitorizează 

sistematic și eficient realizarea 

Curriculumului (inclusiv 

componenta raională, școlară, 

curriculumul modificat și PEI). 

● Instituția monitorizează 

elaborarea proiectelor didactice 

în conformitate cu principiile 

educației centrate pe elev/ copil 

și pe formarea de competențe, 

cu valorificarea Curriculumului 
predat în baza Standardelor de 

eficiență a învățării. 

● Instituția creează condiții necesare 

și diverse posibilități de manifestare 

a potențialului creativ al tuturor 

● Instituția organizează și 

monitorizează 

nesistematic desfășurarea 

a evaluării rezultatelor 

învățării în conformitate 

cu standardele și 

referențialul de evaluare 

aprobate, urmărind 

progresul în dezvoltarea 

elevilor/ copiilor. 

● Instituția asigură parțial 

participarea copiilor și 

părinților în procesul 

decizional cu referire la 

calitatea procesului 

educațional și accesul 

tuturor copiilor/ elevilor la 

resursele educaționale. 

● Instituția nu dispune de 

laboratoare dotate în 

conformitate cu SMD.  

● Instituția de învățământ nu 

dispune de o bază de date 

a elevilor care ar cuprinde 

rezultatele parcurgerii 

Curriculumului oficial. 
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copiilor/ elevilor prin activități 

formale și non-formale și realizează 

o politică obiectivă, echitabilă și 

transparentă de promovare a 

succesului școlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  1. Planul strategic instituțional conține obiective și activități de 

prevenire a discriminării de gen; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_c

zof_pSf2y19i3H   

2. Planul managerial pentru anul de studii 2021-2022; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

wX8BhzuMOzxpO0U 

3. Panouri informative pentru părinți (unde se regăsesc informații cu 

privire la relaționarea copiilor de ambele sexe); 

4. Proiecte de lungă durată la disciplina „Dezvoltare personală” de 

prevenire a discriminării de gen;  

5. Rapoarte statistice 1-EDU, ȘGL etc. 

6. Activități cu implicarea tuturor elevilor  ; 

 

Constatări Administrația gimnaziului oferă tuturor elevilor/ copiilor și părinților 
informații complete și utile privind politicile, programele și activitățile de 

promovare echității de gen, utilizând mijloace electronice sau alte mijloace. 

În Planul managerial pentru 2020-2021 sunt planificate activități ce țin de 

asigurarea și promovarea nonviolenței/ protecției copilului: instruirea 

cadrelor didactice pentru prevenirea violenței față de copii: Deosebirea 

dintre sex și gen, Roluri și stereotipuri de gen, Factorii ce stau la baza 

formării stereotipurilor de gen în cadrul unei societăți; 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
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Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi  1. Planul strategic instituțional conține obiective și activități de 

prevenire a 

discriminării de gen; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_c

zof_pSf2y19i3H 

2. Planul managerial pentru anul de studii 2021-2022; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3

wX8BhzuMOzxpO0U 

3. Proiecte de scurtă durată la disciplina „Dezvoltare personală” de 

prevenire a discriminării de gen;  

4. Ordine de delegare la cursuri de formare ale cadrelor didactice; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14-O9FSqMbwROI4-

DtFB_y7WTTue2H6QC  

5. Ordin nr.08 din 01.09.2021 cu privire la desemnarea 

coordonatorului ANET în instituție; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i-

z4q9R3smTPE8SDOyOzhwaxBy63ya3z  

6. Ordinul nr 08 din 01.09.2021 cu privire la aplicarea procedurii 

ANET;  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i-

z4q9R3smTPE8SDOyOzhwaxBy63ya3z  

7. Ordin nr.13 din 01.09.2021 cu privire la  persoanele responsabile de 

viața și sănătatea copiilor în IP Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu”; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qunQLLMbgT67IuoyJU

cD0_xG5uG6NtzJ  

8. Ordin nr.15 din 01.09.2021 cu privire la actualizarea registrului de 

evidență  copiilor în situații de risc; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pc6CiB57QdhHkZp16x

1X-BAltYDx9tT8  

9.  Ordinu nr. 11 din 01.09.2021 cu privire la prevenire și combatere a 

abandonului și absentismului școlar; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gvq9KK8VmRPG53FR

Dpd4RVOR4am_WcGH  

10. Portofoliul ANET;  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11UZ_lwwbsz9YAlGPfH

nOGYPu6KcpjXBg 

11. Procese-verbale ale Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare; 

PROCESE-VERBALE  

12. Certificat de antrenor https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive  

 

Constatări Instituția asigură condiții pentru desfășurarea activităților de formare și 
participarea cadrelor didactice la formări în privința echității de gen. În 

instituție se dețin materiale la acest subiect: suporturi de curs, articole din 

reviste specializate, manuale. În Planul managerial pentru anul 2021-2022, 

sunt reflectate mecanismele de monitorizare a calității educației și 

îmbunătățirea continuă a resurselor umane și materiale; - identificarea 

nevoilor de dezvoltare profesională; - identificarea variatelor forme de 

dezvoltare profesională. Materialele se referă preponderent la educația de 

gen pentru părinți sau pentru copiii din învățământul primar, gimnazial – 

din motiv că pentru educația preșcolară lipsesc suporturile de curs sau 

materiale adaptate, aprobate de către Ministerul Educației și Cercetării. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xau1iAFgvYUVSMz5_czof_pSf2y19i3H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tC_JQ5hXaHZDGoNz3wX8BhzuMOzxpO0U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14-O9FSqMbwROI4-DtFB_y7WTTue2H6QC
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14-O9FSqMbwROI4-DtFB_y7WTTue2H6QC
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i-z4q9R3smTPE8SDOyOzhwaxBy63ya3z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i-z4q9R3smTPE8SDOyOzhwaxBy63ya3z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i-z4q9R3smTPE8SDOyOzhwaxBy63ya3z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i-z4q9R3smTPE8SDOyOzhwaxBy63ya3z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qunQLLMbgT67IuoyJUcD0_xG5uG6NtzJ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qunQLLMbgT67IuoyJUcD0_xG5uG6NtzJ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pc6CiB57QdhHkZp16x1X-BAltYDx9tT8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pc6CiB57QdhHkZp16x1X-BAltYDx9tT8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gvq9KK8VmRPG53FRDpd4RVOR4am_WcGH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gvq9KK8VmRPG53FRDpd4RVOR4am_WcGH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11UZ_lwwbsz9YAlGPfHnOGYPu6KcpjXBg
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11UZ_lwwbsz9YAlGPfHnOGYPu6KcpjXBg
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1U1pGQElKW3ivpvdrcI1qhcpFcObovA-7
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
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Administrația instituției de învățământ asigură formarea cadrelor didactice 

în privința echității de gen și deține spații școlare adecvate particularităților 

de gen (garderobe, WC, băi). 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

 

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  1. Proiecte de  scurtă durată ale cadrelor didactice; 

2. Procese-verbale ale CM cu privire la analiza orelor/activităților; 

3. Procese-verbale ale Comisiei de etică; 

4. PV ale Consiliului de elevi; 

5. Înregistrările în catalogul școlar electronic la compartimentul 

„Managementul clasei”; 

6. Proiecte didactice la Managementul clasei cu privire la echitate de 

gen. 

7. Ore publice/activități  

Constatări Instituția deține setul de acte legislative și normative care reglementează 

activitatea angajaților în scopul prevenirii și intervenției în cazurile de 

ANET; are elaborată și promovează politică instituțională privind 

prevenirea cazurilor de ANET; toți angajații sunt informați cu prevederile 

cadrului legal în vigoare privind securitatea vieţii şi sănătăţii copiilor, 

prevenirea și raportarea abuzului față de copii; asigură echitatea de gen în 

organizarea și desfășurarea activităților curriculare și extracurriculare. 

Cadrele didactice aplică în procesul educațional metodologii didactice care 

încurajează, sprijină și stimulează participarea echitabilă atât a fetelor și a 

băieților. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 4 

 

Dimensiune V 

[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

• Instituția planifică resurse necesare, 

dispune de materiale didactice și 

asigură cu spații adecvate pentru 

organizarea activităților care 

promovează particularitățile de gen. 

• Instituția asigură condiții pentru 

desfășurarea activităților de formare și 

participarea cadrelor didactice la 

formări în privința echității de gen. 

●  

• Instituția planifică și 

informează insuficient toți elevii/ 

copiii și părinții despre 

prevenirea discriminării de gen și 

în privința politicilor de 

promovare a echității de gen. 

•  Instituția organizează activități 

puține în vederea prevenirii 

comportamentului discriminatoriu 

în rândul angajaților, 

monitorizează activitatea și 

manifestările cadrelor didactice, 

implicând activă părinții în 

activități privind echitatea de gen. 
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Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

• Instituția planifică resurse necesare, 

dispune de materiale didactice și asigură cu 

spații adecvate pentru organizarea 

activităților care promovează 

particularitățile de gen. 

• Instituția asigură condiții pentru 

desfășurarea activităților de formare și 

participarea cadrelor didactice la formări în 

privința echității de gen. 

● Instituția planifică și informează în 

timp util toți elevii/ copiii și 

părinții despre prevenirea 

discriminării de gen și în privința 

politicilor de promovare a echității 

de gen. 

● Instituția organizează activități 

insuficiente în vederea prevenirii 

comportamentului discriminatoriu 

în rândul cadrelor didactice, 

monitorizează activitatea și 

manifestările cadrelor didactice, 

implicând activă părinții în 

activități privind echitatea de gen. 

● Instituția organizează și 

monitorizează nesistematic 

desfășurarea a evaluării 

rezultatelor învățării în 

conformitate cu standardele și 

referențialul de evaluare aprobate, 

urmărind progresul în dezvoltarea 

elevilor/ copiilor. 

● Instituția asigură participarea 

copiilor și părinților în procesul 

decizional cu referire la calitatea 

procesului educațional și accesul 

tuturor copiilor/ elevilor la 

resursele educaționale. 

● Instituția de învățământ nu dispune 

de o bază de date a elevilor care ar 
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cuprinde rezultaltele parcurgerii 

Curriculumului oficial. 

● În Proiectul de dezvoltare a 

instituției și în Planul managerial 

anual sunt stipulate obiective 

referitoare la incluziunea copiilor 

referitoare la incluziunea copiilor, 

însă pentru realizarea obiectivului 

nu sunt planificate activități. 

● Instituția  nu dispune de rampe pentru 

scaune cu rotile, bare de sprijin și 

orientare 

Oportunități Arii de îmbunătățire 

• IP Gimnaziul-grădiniță „Igor Crețu” este 

asigurată cu echipament necesar desfășurării 

activității instituționale ce crează 

oportunități de lucru pentru copii/elevi și 

CD conform Standardelor de eficienţă a 

învăţării aprobate de MEC; 

• Cadrele didactice și diriginții desfășoară cu 
elevii activități care au ca scop învățarea și 

respectarea regulilor de circulație rutieră, a 

tehnicii securității în mediul școlar și în 

cotidian, de prevenire a situațiilor de risc 

(inundații, incendii, cutremure etc) și de 

acordare a primului ajutor. 

• Instituția asigură accesul tuturor elevilor/ 
copiilor, prin personal calificat la servicii de 

sprijin în vederea asigurării dezvoltării 

fizice, mintale și emoționale.  

• Instituția colaborează cu CSP și SAP, IP 
Găvănoasa, Primărie, Biserică, Mănăstire 

care pot determina, imparțial, prezența sau 

absența semnelor unui posibil abuz, 

diminuarea acestor factori și promovarea 

valorilor culturale. 

• A include în Planului strategic și 

Planul operațional al instituției 

activități cu privire la Educația 

incluzivă (după caz) și a 

strategiilor de formare continuă a 

cadrelor didactice în domeniul 

educației incluzive. 

• A planifica/ organiza și desfășura 

activități de formare (traininguri, 

instruiri, mese rotunde, vizite de 

studii, etc.) pentru cadre didactice, 

părinți, reprezentanți ai 

comunității, care vizează aspectele 

educației incluzive și ale copiilor 

cu CES. 

• A asigura cu spații dotate, destinate 

serviciilor de sprijin în vederea 

creării și dezvoltării unui mediu 

accesibil pentru incluziunea tuturor 

copiilor. 

● A defini în planul 

strategic/operational a 

mecanismelor de participare a 

elevilor/copiilor la procesul de 

luare a deciziilor; 

● A crea o structură asociativă a 

elevilor/copiilor aleasă în mod 

democratic care participă la luarea 

deciziilor cu privire la toate 

problemele de interes pentru 

elevi; 

● A utiliza resursele instituționale 

disponibile pentru asigurarea unui 

mediu accesibil și sigur pentru 
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fiecare elev/copil, procurarea și 

utilizarea resurselor noi. 

● A organiza interasistențe la ore în 

cadrul Comisiilor metodice pentru 

îmbunătățirea calității procesului 

educațional. 

● Crearea condițiilor de 

accesibilitate pentru delegarea 

unor cadre didactice și elevi la 

schimb de experiență la nivel 

internațional prin intermediul 

Erasmus+. 

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 
2021-2022 

Anul de studiu 
20__-20__ 

Anul de studiu 
20__-20__ 

Anul de studiu 
20__-20__ 

 

Autoev
aluare, 
puncte 

Nivel 
realizare 

% 

Autoe
valuar

e, 
puncte 

Nivel 
realizar

e, % 

Autoe
valuar

e, 
punct

e 

Nivel 
realizar

e, % 

Autoev
aluare, 
puncte 

Nivel 
realizare, 

% 

1.1 10 9,5 95%       

1.2 5 4,75 95%       

1.3 5 4,25 85%       

2.1 6 5,5 91,6%       
2.2 6 3,5 58,3%       

2.3 6 6 100%       

3.1 8 7,5 93,7%       

3.2 7 6 95,8%       

3.3 7 6 85,7%       

4.1 13 12,5 96,1%       

4.2 14 11,75 83,9%       
4.3 7 4,5 64,2%       

5.1 6 4 66,6%       

Total  86 85,45%       
 

* În cazul în care un anumit standard sau anumiți indicatori nu se aplică la evaluarea instituției date, 

la Total se va înscrie suma punctelor acordate prin indicatorii evaluabili. 

 

Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic: 

 

Anul de 
studiu 

Nr. total 
cadre 

didactice 

Distribuția calificativelor 

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător 

2021-2022 23 4 18 1 0 
  

Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere:  
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Anul de 
studiu 

Nr. total cadre 
de conducere 

Rezultatele prezentării Raportului anual de activitate 

se aprobă nu se aprobă 

2021-2022 3   
 

 

Director: Fedosova Oxana/_______________________  

  

Președinte CA: Florea Luminița/_______________________                                   

  

 Reprezentantul DGI Cahul: _______________________/____________________ 


