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Date generale 

 

Raion/ municipiu Cahul 

Localitate s. Brînza 

Denumirea instituţiei IP LT,, Academician Ion Bostan” 

Adresa Cahul s. Brînza 

Adresa filiale - 

Telefon 029936347(secretariat)  

029936326 (director) 

E-mail liceulabostanbrinza@gmail.com 

Adresa web - 

Tipul instituţiei Publică 

Tipul de proprietate De stat 

Fondator/ autoritate administrativă  

Limba de instruire Română 

Numărul total de elevi 210 

Numărul total de clase 12 

Numărul total cadre de conducere 3 

Numărul total cadre didactice 27 

Program de activitate 08
00

 - 19
00 

Perioada de evaluare inclusă în raport 01.09.2021 – 31.08. 2022 

Director Bichir Maria 
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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   Statutul IP LT ,,Academician Ion Bostan”, s. Brînza, r. Cahul, discutat și 

aprobat la Consiliul Profesoral (CP), proces-verbal nr. 01 din 

20.08.2014(Anexa 1) 

 Certificatul de înregistrare a Instituției, înregistrat la Ministerul Justiției 

la 27.01.2015; 

 Decizia cu privire la schimbarea numelui instituției de învățământ a 

Consiliului Raional Cahul din 18 septembrie 2014; 

 Autorizația sanitară pentru funcționare, Nr. 002335/2019, valabilă până la 

05.09.2024; (Anexa 2) 

 Actul de recepție a instituției de învățământ secundar general pentru anul 

școlar 2020- 2023 din 11.08.2022;(Anexa 3) 

 Autorizația  sanitar – veterinară de funcționare a instituției din 30 03.2017 

cu valabilitate nelimitată;(Anexa 4) 

 Procesul-verbal de control a Direcției Teritorială pentru Siguranța 

Alimentelor Cahul, nr.128 din 11.05.2022; (Anexa 5) 

 Raportul privind rezultatele controlului tehnic de către ANRE, nr. CT 22-

00194-06CH06S din 18.05.2022; (Anexa 6) 

 Procesul-verbal nr.942-980 a SC ,,Lotanaus” SRL despre cercetarea stării 

tehnice a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație din 08.10.2021; 

 Contractul de deservire tehnică a utilajului de gaze cu SRL ,,TEH 

ALSISTEM”, nr.2116 din 11.10. 2021; 

 Ordinul intern nr.74 din 30.09.2021 ,,Cu privire la organizarea 

activităților de protecție civilă și de prevenire a incendiilor” 

 Schema de evacuare din instituție în caz de situații excepționale afișată în 

instituție; 

 Registrul de evidență a stării de sănătate a elevilor din instituție pentru 

anul de studii 2021-2022; 

 Registrul de evidență a controlului medical al angajaților din instituție 

pentru anul de studii 2021-2022; 

 Ordinul intern nr. 62 din 05.09.2021 ,,Formarea Comisiei de triere a 

bucatelor”; 

 Registrul de triaj al bucatelor; 

 Plan managerial anual al instituției pentru anul de studii 2021 -2022, 

discutat la CP, proces – verbal nr. 02, din 27.09.2021, aprobat la CA, 

proces-verbal nr. 02 din 27.09.2021, pagina 27-28; 

 Planul lunar al lucrătorului medical pentru anul de studii 2021-2022; 

 Plan de lucru privind măsurile de profilaxie a intoxicațiilor alimentare în 

școală pentru anul de studii 2021-2022, coordonat cu medical de 

familie; 

 Registru  privind primirea ambulatorie a  elevilor / angajaților din 
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instituție;  

 Ordinul intern nr.50   din 30.08.2021 ,, Despre organizarea securității și 

igienei în instituție în anul de studii 2021 – 2022”;  

 Registrul și Fișele personale de instruire a angajaților în domeniul 

securității și sănătății în muncă pentru anul 2021-2022. 

Constatări      Instituția deține toate actele obligatorii valabile li monitorizează 

constant respectarea normelor sdanitaro-igienice și de securitate tehnică. 

Colaborarea cu Autoritatea Publică Locală (APL), alte structuri asociative 

ale părinţilor, elevilor, poliţia  în scopul asigurării securităţii şi siguranţei 

elevilor. Starea igieno-sanitară , sănătatea elevilor și angajaților este 

monitorizată de către sora medicală a instituției în cilaborare cu medivul de 

familoie din localitate.  

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   Ordinul intern nr.50   din 30.08.2021 ,, Despre organizarea securității și 

igienei în instituție în anul de studii 2021 – 2022, prin aprobarea 

graficului de serviciu al personalului de pază și al deriticătoarelor și ; 

(Anexa 1) 

 Ordinul intern nr.50   din 30.08.2021 ,, Despre organizarea securității și 

igienei în instituție în anul de studii 2021 – 2022, prin aprobarea 

graficului de serviciu al  cadrelor de conducere şi cadrelor didactice;    

(Anexa 2) 

 Fişele de post pentru angajații instituției, inclusiv personalul de pază, 

aprobate și semnate la data angajării;  

 Semnăturile elevilor din instituție familiarizați cu Instructaje privind 

securitatea vieții și sănătății. 

 Registrul de evidență a persoanelor care au  vizitat instituția în anul de 

studii 2021- 2022; 

 Notițele din cataloagele școlare la disciplinele: chimie, fizică, 

informatică, educație tehnologică, educație fizică cu privire la normele  

de securitate în laboratoarele/cabinetele respective. 

 Procesul – verbal al Consiliului de administrație (CA) nr.   din  .12.2021 

,,Despre organizarea și desfășurarea sărbătorilor de iarnă în instituție și 

asigurarea securității vieții” 

Constatări       Instituția deține actele referitoare la paza și siguranța elevilor. Siguranța 

fizică a elevilor este realizată de cpătre cadrele didactice și personalul 

auxiliar.  Prevederile fișelor de post sunt aduse la cunoștință fiecărui 

angajat contra semnătură.  

     Se constată necesitatea instalării camerelor video.   

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

 Orarul sunetelor, al lecțiilor pentru anul de studii 2021 – 2022,  

aprobat la Consiliul de administrație, proces – verbal nr. 02 din 

27.09.2021;  

 Graficul desfășurării cercurilor și secțiilor, aprobat la Consiliul de 

Administrație,  proces – verbal nr. 01 din 27.09.2021; (Anexa 1) 
 Registrul de evidenţă a orelor înlocuite în anul de studii 2021- 2022; 

 Graficul desfășurării evaluărilor  inițiale și sumative  în anul de 

studii 2021- 2022, aprobate de către directorul instituției pentru 

fiecare semestru.  

Constatări    Instituția respectă, în general, cerințele de elabarare a orarelor activităților 

educaționale, asigurând un program echilibrat și flexibil.  

   Unele ore de Educație fizică, Educația muzicală, tehnologică sunt 

proiectate în orar la începutul zilei. Orarul este elaborat conform Planului - 

cadru național, se ține  cont de reperele metodologice recomandate de MECC,  

se asigură raportul optim între timpul instruirii formale şi cel al instruirii 

nonformale, timpului de învăţare şi timpului de recreere. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -1,5  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

Dovezi   Registrul fondurilor fixe din instituție;  

 Mobilierul amplasat în fiecare clasă în conformitate cu 

particulatitățile de vârstă și  normele igienice. 

Constatări      Instituția dispune de spații educaționale adecvate, cu mobilier adaptabil, 

echipamente, utilaje și asigură fiecărui elev cele necesare în conformitate cu 

particularitățile de vârstă. Sălile de clasă au suprafețe mari în raport cu 

numărul de elevi în clasă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.75 

Punctaj acordat: - 

0.75 

 

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

în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 

Dovezi   Registrele de evidență a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor 

existente în fiecare clasă, inclusiv laboratoarele și sala de spot; 

 Regulile de securitate a vieții și sănătății elevilor în laboratoare de 

fizică, chimie şi informatică, ateliere, pe terenul și sala de sport 

etc., aduse la cunoștința elevilor prin semnătură; (Anexa1) 

 Cabinetul medical dotat cu echipamentul necesar; 

 Atelierul de educație tehnologică dotat cu strunguri pentru lemn 

și metal, cu mese de lucru pentru fiecare elev; 

 Facturile fiscale a materialelor procurate în anul de studii 2021-

2022. 

Constatări    Instituția este asigurată într-o bună măsură cu materiale didactice, utilaje, 

dispozitive în toate încăperile școlare. Sala de sport dispune de inventarul 
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sportiv necesar.Toate categoriile de personal non-didactic sunt asigurate  suficient 

cu echipament, în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

copiilor*(după caz) 

Dovezi   Blocul alimentar dotat (120 locuri), renovat în 2021 prin Proiectul în 

parteneriat cu AO Speranța: Renovarea cantinei școlare Centrul 

Parteneriat pentru Dezvoltare / Consiliul Raional Cahul / Primăria 

Brînza,  AO Speranța 2019 – 2021(Anexa 1)  

 Patru lavoare, 2 uscătoare, apă rece/caldă pentru igiena mâinilor, înainte 

și după servirea mesei; 

 Meniul - model pentru 10 zile coordonat cu Direcția Sănătate Publică 

Cahul (DSP);  

 Registrul certificatelor de calitate a produselor alimentare pentru anul de 

studii 2021 – 2022; 

 Graficul de igienizare a veselei și a spațiiilor blocului alimentar pentru 

anul de studii 2021 – 2022, aprobat de către director. 

Constatări    Instituția asigură alimentaţia gratuită pentru elevii din clasele I-a -  a IV-a, 

9 elevi din familii social – vulnerabile și în jur de 50 de elevi din treapta 

gimnaziu, liceu  contra cost; Masa este servită în 2 schimburi. Blocul 

alimentar renovat capital, dotat cu utilaj nou, adecvat(2 plite electrice, 3 

cuptoare electrice, boiler, frigider, cameră frigorifică, rafturi din inox pentru 

veselă, tocător electric, 5 chiuvete pentru spălarea veselei ș.a.). 

     Spațiile cantinei școlare corespund normelor sanitaro-igienice, oferind 

siguranță, accesibilitate și confort elevilor.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi   Blocuri sanitare la toate trei etaje, renovate în anul 2021, dotate cu 

hârtie igienică și săpun lichid, igienizate conform graficului;(Anexa 1)  

 Veceul de curte funcțional pentru băieți / fete / angajați; 

 Vestiarele separate  pentru băieţi şi fete în sala de sport. 

Constatări      Instituția este dotată cu blocuri sanitare, renovate și  care respectă 

normele de accesibilitate, funcționalitate și confort ale elevilor. WC –urile 

sunt repartizate în compartimente, asigurând intimitatea elevilor. 

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   Ord. nr. 74 din 30.09.2021  privind crearea Grupului operativ și 

formațiunilor de  protecție civilă  și de prevenire a incendiilor al 
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liceului; (Anexa 1) 

 Schemele de evacuare a elevilor și a personalului în cazuri de situaţii 

excepţionale; (Anexă2) 

 Indicatoarele de orientare în incinta instituției; 

 Acivitatea extrașcolară ,,Micul pieton”desfășurată în cl.a I-a, septembrie 

2021; (Anexa 3) 

 Mijloacele antiincendiare funcționale: 4 stingătoare cu termene de 

valabilitate, 2  lăzi cu nisip, lopată și căldare; 

 Ieșirea de rezervă din instituție funcțională, igienizată conform 

graficului. 

Constatări      Instituția este dotată cu mijloace antiincendiare și ieșiri de rezervă, însă 

nu dispune de sistem de alarmă antiincendiar. 

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   Înregistrările în cataloagele școlare din anul de studii 2021 – 2022, 

de către cadrele didactice la disciplinele fizică, chimie, biologie, 

educație tehnologică, educație fizică, dezvoltare personală, educația 

pentru societate,  privind instruirea elevilor cu referire la respectarea 

regulilor de circulație rutieră, de tehnică a securității, de prevenire a 

situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor;

 Temele înscrise din cataloagele pentru anul de studii 2021 -2022 la 

compartimentul ,,Managementul clasei” care vizează securitatea și 

siguranța elevilor;

 Ordinul intern nr. 21  din  08.04. 2022 cu privire la aprobarea 

Planului și desfășurarea Zilei Protecției Civile; (Anexa 1)

 Activitatea extracurriculară: ,,Micul pieton”, cl. I-a, 09.09.2021;

 Activitatea extracurriculară: ACDC,,Ziua europeană a siguranței 

rutiere. Riscuri pentru pietoni”, cl. a VII- a – a VIII-a,  19 mai, 2022, 

participanți elevii claselor a V-a – a X-a; (Anexa 2

 Activitatea extracurriculară: ACDC,, Siguranța rurieră. Noi în 

trafic.”, cl. a V- a – a VI-a,  18 noiembrie, 2021, participanți elevii 

claselor a VII-a – a IX-a. (Anexa 3)

Constatări      În  instituție se desfășoară diverse activități de învățare și respectare a 

regulilor de circulație rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a 

situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

o,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

Total standard 8,50 
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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   Programul de dezvoltare al IP LT ,,Academician Ion Bostan” pentru 

perioada 2021 – 2025, discutat la CP, nr.03, din 06. 01. 2021, aprobat la 

CA, process-verbal nr. 05, din 14.01.2021, pagina 26; 

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

exploatare, trafic al copilului, din Planul managerial anual al instituției 

pentru anul de studii 2021 -2022, discutat la CP, proces – verbal nr. 02, 

din 27.09.2021, aprobat la CA, proces-verbal nr. 02 27.09.2021, pagina 

31-32; (Anexa1) 

  Proiectul anual de activitate a psihologului școlar din Planul managerial 

anual al instituției pentru anul de studii 2021 -2022, discutat la CP, 

proces – verbal nr. 02, din 27.09.2021, aprobat la CA, proces-verbal nr. 

02, din 27.09.2021, pagina 35-36; (Anexa 2) 

 Planul de activitate al Comisiei Metodice a diriginților pentru anul de 

studii 2021-2022, discutat la CP, proces – verbal nr. 02, din 27.09.2021, 

aprobat la CA, proces-verbal nr. 02 din 27.09.2021; 

 Planul de activitate al Comitetului de părinți pentru anul  de studii 2021 

– 2022. 

Constatări      În instituţie sunt proiectate diverse acțiuni de colaborare cu familia,    

APL, Comisariatul de poliţie, ce vizează prevenirea și soluţionarea cazurilor 

de abuz, neglijare a copilului. În Regulamentul de ordine internă a instituției 

sunt stipulate drepturile și obligațiile elevilor. 

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  
 Funcționarea cabinetului psihologului școlar în instituție; 

 Funcționarea cabinetului medical în instituție; 

 Nota informativă, în cadrul CP, privind evaluarea psihologică în clasa I 

,, Adaptarea Școlară”, realizată de psihologul școlar, proces-verbal nr.03 

din 09.12.2021; 

 Campania pentru elevi, pedagogi, părinți ,, Iubește cum știi tu mai 
bine”, desfășurată de către psihologul școlar, diriginți, februarie, 
2022;(Anexa1) 

 Procesele – verbale ale ședințelor  Grupului de lucru intrașcolar din anul 

de studii 2021 – 2022; 

 Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, 
neglijare, exploatare; 
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 Fișele de sesizare a cazurilor ANET din instituție pentru anul 2021-
2022; 

 Rapoartele semestriale din anul de studii 2021 – 2022, privind evidența 

sesizărilor cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic;(Anexa 2) 

  Mecanismul funcțional de sesizare în caz de ANET: prezența cutiei  pentru 

sesizări; 

 Procesele-verbale ale ședințelor cu părinții generale / pe clase online și 

offline. 

Constatări    Angajații instituției și părinții sunt periodic informați cu actele normative 

în vigoare, cu privire la protecția fizică și psihică a elevilor. Instituția 

valorifică  resursele existente , precum și cele din  comunitate,  deleagă 

cadrele didactice la activități de formare de nivel național și organizează 

periodic ateliere locale pentru angajați /părinți, pentru a asigura protecția  

integrității fizice și psihice a fiecărui copil. Fiecare diriginte comunică cu 

familiile elevilor prin intermediul şedinţelor de clase, agendelor elevilor, a 

grupurilor iniţiate de diriginte pe reţelelor de socializare sau/şi e-mailuri. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi   Atelierul local „Codul de etică – instrument de prevenire a violenței 

școlare”, cu  participarea a 20 de cadre didactice la 03.11.2021, 

moderator - psihologul școlar;  

 Atelierul local„Fenomenul de bulling școlar”, cu participarea a 18 

cadre didactice la 08.11.2021, moderator - psihologul școlar; 

(Anexă1) 

 Activitate de dirigenție ,,Bullyng-ul școlar. Formele și cauzele lui”, 

desfășurat în clasa a III-a, noiembrie 2021; (Anexa2) 

 Ședința cu părinții ,,Agresivitatea copiilor”, desfășurată în clasa a 

VII-a, 05.12.2021; (Anexa 3) 

 Atelierul național ,,Codul de etică – instrument de prevenire a 

violenței școlare”, cu participarea a 10 cadre didactice la (online), 

organizator-UNICEF, 07.10.2021;  

 Postere/ pliante afișate în instituție ce informează în legătură cu 

prevenirea violenței; 

 Proiecte de lungă şi scurtă durată la dezvoltarea personală cu tematica 

respectivă; 

 Concurs de desene ,, Mesajul meu antiviolență”, cl.I-a IX-a 

Constatări Instituția promovează activităţi de prevenire a tuturor formelor de violenţă 

asupra copilului, precum şi a violenţei în familie. Se constată o diminuare a 

cazurilor de violență la nivel de instituție. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1 
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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   Orele instructive înregistrate în catalogul școlar la pagina 

Managementul clasei, Dezvoltarea personal 

 Activitate de profilaxie în clasa I ,,La școală e bine să fiu”, realizată de 

psihologul școlar, septembrie,2021 (Anexa 1) 

 Activitatea cu elemente de training ,,Dovada iubirii” în clasa a IX-a, 

realizată de psihologul școlar; (Anexa 2) 

 Activitatea cu elemente de training ,,Sponsoring” în clasa a VII-a, 

realizată de psihologul școlar; (Anexa 3) 

 Activitatea de profilaxie,,Abordează sau evită” în clasa a VII-a, realizată 

de psihologul școlar; 

 Activitatea de profilaxie ,,Împărăția emoțiilor” în clasele a V-a – a VI-a 

realizată de psihologul școlar, aprilie 2022. 

Constatări      În instituție se desfășoară diverse activități de prevenire a 
comportamentelor dăunătoare sănătății cu implicarea personalului 
calificat.Toți elevii au acces liber la servicii de sptijin psihologic. 
Instituția colaborează cu Inspectoratul de Poliție, Departamentul Situații 
Excepționale Cahul. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 5 

 

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

sănătos de viață 

Domeniu: Management 

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

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

promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 

Dovezi   Programul de dezvoltare a instituției  pentru anii 2021 – 2025, pagina 

26, discutat  la Consiliul Profesoral, proces – verbal nr. 03, din 

06.01.2021 și aprobat la Consiliul de administrație, proces – verbal 

nr.05, din 14.01.2021;  

 Proiectul anual de activitate a psihologului școlar din Planul managerial 

anual al instituției pentru anul de studii 2021 -2022, discutat la CP, 

proces – verbal nr. 02, din 27.09.2021, aprobat la CA, proces-verbal nr. 

02, din 27.09.2021, pagina 37; (Anexa1) 

 Raportul privind desfășurarea programului de educație parentală  conect  

„Adolescența pe înțelesul părinților”, desfășurat de către psihologul 

școlar în perioada 08.10.2021 – 24.11.2021 ( Anexa2) 

 Raportul anual al asistentului medical către Serviciul de Sănătate 

Publică ,,Starea de sănătate a elevilor, pentru anul 2021” (Anexa 3) 

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie, discutat  la 

Consiliul Profesoral, proces – verbal nr. 02, din 27.09.2021 

 Planul de activitate al asistentului medical, aprobat la CA, proces-verbal 

nr. 02, din 27.09.2021 
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Constatări      Instituția colaborează cu familiile și serviciul public de sănătate în 

vederea promovării sănătății fizice și mintale a elevilor și a stilului sănătos de 

viață. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 

Dovezi   Cabinetul medical dotat cu echipamentul necesar și medicamente; 

 Planul  de activitate a asistentului medical pentru anul de studii 2021 - 

2022; (Anexa1) 

 Registru  privind primirea ambulatorie a  elevilor / angajaților din 

instituție; 

 Panoul sanitar – informativ cu referire la promovarea modului sănătos 

de viață; 

 Sala  de sport cu echipamentul necesar, 2 terenuri sportive; 

 Sălile de clase spațioase asigurate cu mobilierul necesar în conformitate 

cu particularitățile de vârstă și individuale; 

 2 Traininguri ,,Emoțiile și modul sănătos de viață”, cu elevii din clasele 

a IX-a, a X-a,  realizate de Asociația Non-Profit ,,Emoții!” din România 

în cadrul Programului comun România – RM, 18.02.2022. (Anexa 2) 

Constatări      Instituția asigură condiţii fizice, resurse materiale și metodologice și 

organizează diferite activităţi terapeutice și informative pentru profilaxia 

problemelor psihoemoționale ale elevilor.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

la programe ce promovează modul sănătos de viață 

Dovezi   Proiectele de lungă și scurtă durată la Dezvoltarea personală 

 Două ore publice la Dezvoltarea personală:  

1) ,,Ordinea și curățenia la noi în clasă”, clasa a V-a,    11.2021(Anexa1) 

2) ,,Sănătatea fizică și mentală”, clasa a VI-a, 20.01.2021(Anexa 2)  

 Competiții spotive : 

a) Nivel local 

- Competiție amicală la minifotbal (Brînza - Văleni), Gimnaziu,  din 

22.10.2021 

-  Competiție amicală la tenis de masă (Brînza – Cuza - Vodă) din 

17.12.2021 

- Competiție amicală la minifotbal (Brînza - Văleni) din 25.02.2022 

- Competiție amicală la volei (Brînza – Colibași) din 14.03.2022 

b) Nivel raional 

- Competiție raională finală la baschet, Liceu din 16.02.2022, locul II 
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(băieți), locul III (fete) 

- Competiție raională (zonal, Cîșlița - Prut), la baschet, Gimnaziu din 

15.02.2022, locul III (fete, băieți) 

- Competiție raională la volei, Liceu din 13.03.2022, locul II(băieți) 

- Competiție raională finală la volei, Liceu, (zonal, s. Crihana - 

Veche) locul I (băieți), locul III (fete) 

Constatări      La nivel de instituție cadrele didactice au desfășurat diverse activități 
curriculare și extracurriculare de promovare a modului sănătos de viață, de 
prevenire a  riscurilor de accident, îmbolnăviri etc. Elevii au acces la 
multiple competiții sportive raionale, plasându-se pe locuri premiante. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 4,5 

 

Dimensiune I 

[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Prezența documentației tehnice, 

sanitaro-igienice și medicale; 

 Patru clase cu mobilier nou; 

 Cantină școlară renovată; 

 Blocuri sanitare interioare 

funcționale; 

 Activitatea psihologului școlar în 

instituție; 

 Activitatea asistentului medical în 

instituție. 

 Securitatea slabă a instituției 

din lipsa supravegherii video; 

 Învechirerea mobilierului 

școlar în unele clase; 

 Lipsa rampei de acces pentru 

nevoi speciale; 

 Sistem de încălzire învechit; 

 Sistem de iluminare învechit. 

 

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   Articolul nr. 13.38 j din Regulamentul de ordine internă al 

instituției, validat proces – verbal al CP nr. 02 din 08.09.2017, 

Ordinul Directorului nr.74 din 25.09.2017(pag.27-28); (Anexă1) 

 Organigrama Instituției în care se include și Consiliul Elevilor; 

 Ordinul nr.02 din octombrie, 2021 ,,Despre includerea unui membru 

al Consiliului elevilor în Consiliul de Administrație. 

Constatări       Documentele instituției definesc mecanismele de funcționare a  

Consiliului Elevilor, eferind posibilități de activitate în mod democratic.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
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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   Prezența CE la nivel de instituție ales în mod democratic; 

 Planul de activitate al Consiliului Elevilor, aprobat la ședința Consiliului 

Elevilor, nr.01 din 09septembrie 2022; (Anexa1) 

 Existența Grupului de Tineri I.M.P.A.C.T. 

Constatări     Instituția acordă elevilor dreptul de a fi aleşi în structurile de conducere ale 

școlii şi să participe la evaluarea şi promovarea calităţii învăţământului, la 

desfășurarea diverselor activități școlare și extrașcolare.  

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   Panoul CE afișat în holul instituției 

 Centrul pentru Tineri în incinta instituției 

 Pagina pe Facebook a Grupul I.M.P.A.C.T.) (Anexa 1) 

 Boxa de opinii în instituție 

Constatări      Instituția asigură diverse mijloace de comunicare a opiniei  libere a 

elevilor. Elevii își pot exprima opinia cu privire la toate aspectele de interes  

și pe pagina de Facebook  a liceului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

evaluare propriului progres 

Dovezi   Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor 

 ACDC organizată de CE ,,Ploița dragostei” 

 Decada de înverzire a satului, organizată deCE  în aprilie,2022(Anexa 1)  

 Participarea Grupului  I.M.P.A.C.T. în cadrul competiției la nivel 

național ,,Fii schimbarea”, organizată de Mișcarea Ecologistă din 

Moldova, Mențiune specială (Anexa 2) 

 Participarea Grupului  I.M.P.A.C.T. în cadrul Hackathon-ului ,,Soluții 

Tech pentru mediu”, locul III, decembrie – mai (Anexa 3) 

Constatări    Instituția  implică elevii  în viața școlii, în soluționarea diverselor probleme, 

vin cu propuneri de îmbunătățire a procesului educațional.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 5,5 

 

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

procesul educațional 

Domeniu: Management  
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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   Capitolul14 (Părinții) din Regulamentul de ordine internă al 

instituției, validat proces – verbal al CP nr. 02 din 08.09.2017, 

Ordinul Directorului nr.74 din 25.09.2017(pag.32-33) (Anexă1) 

 Organigrama Instituției în care se include și Comitetul Părintesc 

 Procesul – verbal nr.01 din 30.09.2021 ,,Despre constituirea 

Comitetului de părinți”; 

 Planul de activitate al Comitetului de părinți pentru anul de studii 

2021 – 2022 

Constatări     Documentele instituției definesc mecanismele de implicare a familiei și 

comunității în procesul decizional, în conformitate cu actele normative, 

oferind posibilități de activitate în mod democratic. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

de învățare și odihnă pentru elevi/ copii 

Dovezi   Acordul de parteneriat cu Asociația părinților și pedagogilor (AO 
Speranța) 

 Acord de colaborare din 11.12.2021 cu AO Filiala Moldova a 
Asociației Amici dei Bambini; (Anexa 1) 

 Acord de Parteneriat dintre echipa comunitară I.M.P.A.C.T. , 
administrația liceului ,,Academician Ion Bostan”, Primăria 
satului Brînza și Asociația obștească ,,Speranța” în cadrul 
Proiectului comunitar ,,Condiții igieno-sanitare de alimentație 
corectă – garant al vieții sănătoase a elevilor”. (Anexa 2) 

Constatări     Colaborarea dintre instituție și  AO Speranța este intensă și cu un 
impact major asupra creării      confortului și stării de bine a elevilor. 
Instituția organizează audieri  publice cu comunitatea, dar și ședinţele 

tradiţionale cu părinţii în scopuri de informare privind activitatea de 

organizare și de planificare a activităţilor educaţionale.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională  

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

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

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

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

pentru toți copiii 

Dovezi   Ordinul nr.72 din 30 septembrie 2021 ,,Despre includerea a trei 

părinți și un reprezentant al APL  membri  în Consiliul de 

Administrație (Anexa 1) 

 Participarea părinților la fiecare activitate extrașcolară 
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 Implicarea părinților prin voluntariat la igienizarea sălilor de 

clasă și dotarea lor.  

 Procurarea a 30 de scaune  pentru Sala de festivități a instituției 

de către AO ,,Speranța” 

Constatări     Instituția oferă părinţilor dreptul de participare la întocmirea programului 

de activitate al instituţiei de învăţământ, de alegere şi de a fi ales în organele 

administrative şi consultative ale instituţiei de învăţământ, de înfiinţare a 

asociaţiilor ale părinţilor, având ca scop principal contribuirea la asigurarea 

unui proces educațional de calitate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Dovezi   15 sesiuni de formare în cadrul Programului de educație 

parentală  CONECT  „Adolescența pe înțelesul părinților”, desfășurate 

de către psihologul școlar în perioada 08.10.2021 – 24.11.2021 

 Procesele – verbale cu semnăturile părinților, scenariile de la ședințele 

cu părinții (câte 2 ședințe în fiecare clasă) (Anexa 1)  

Constatări        Administrația și cadrele didactice din instituție încurajează părinții și 
altor actori comunitari să se implice în procesul educațional, se 
organizează activități de pedagogizare a părinților cu tematici diverse 
care vizează educația corectă a copiilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -1,5  

Total standard 4,75 

 

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   Colaborarea instituției cu toate confesiunile religioase de pe teritoriul 

satului 

 Incadrarea  în componența Comitetului de părinți, Consiliul de elevi a 

membrilor din diverse confesiuni religioase 

Constatări       În structurile de administrare a instituției sunt incluși elevi, părinți, 

pedagogi care aparțin la diferite confesiuni religioase. În localitate nu există o 

diversitate etnică pronunțată, ceea ce facilitează comunicarea între actorii 

educaționali. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1 
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Indicator 2.3.2. Monitorizarea modului de respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice, 

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

instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 

Dovezi   Notițele directorului adjunct educație din asistențele  de la ore și 
activități extrașcolare  

    

Constatări      Așa cum în localitate nu există o diversitate etnică, culturală pronunțată 

În instituție, în mare parte, nu se constată situații de confruntări. În același timp   

în Proiectul managerial anual al școlii sunt planificate țactivități, care prevăd 

combaterea stereotipurilor și prejudecăților, promovarea educației 

interculturale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

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

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

Dovezi   Activitățile educative cu reprezentanți ai diferitor confesiuni 

religioase: 

 Sărbătoarea roadei la Biserica Adventistă; 

 Un dar de Crăciu în colaborare cu Biserica Babtistă; 

 Medalion Pascal ,,Hristos a înviat!” (Biserica Ortodoxă). 

Constatări      Școala desfășoară activități extracurriculare cel puțin cu fiecare din 

confesiunile de pe teritoriul satului. Asigurarea condiţiilor și a spaţiului 

educaţional încât să faciliteze comunicarea şi colaborarea între copii de 

diferită apartenență religioasă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

 

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   Portofoliul Săptămânii limbii ruse, limbii franceze, limbii 

engleze.(Anexă l) 

 Activitatea extrașcolară Luminiță: ,,În lume-i bucurie, amor, speranță, 

viață”, desfășurată în clasa a IX-a, 29.04.2022.(Anexa2) 

Constatări     Activitățile curriculare și extracurriculare ce vizează promovarea 

interculturalității contribuie la cunoașterea și respectarea culturii și tradițiilor 

locale, cât și a altor comunități etnice din Republica Moldova, indiferent de 

apartenența la grupul etnic și al limbii de    comunicare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.5 

Punctaj acordat: - 1 
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Total standard 3,25 

 

Dimensiune II 

[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Funcționarea Consiliului elevilor 

ales democratic; 

 Colaborarea cu AO „Speranța”, 

pentru înbunătățirea condițiilor din 

instituție; 

 Activitatea grupului de tineri 

I.M.P.A.C.T.; 

 Activitatea a trei părinți și a elevului 

în Consiliul de administrație; 

 Colaborarea cu APL Brînza/ 3 cadre 

didactice membri ai Consiliului 

local; 

 Insuficienta implicare a 

Comitetului de părinți în 

procesul educațional; 

 Dezinteresul unor elevi cu 

potențial în implicarea 

procesului de democrație și 

voluntariat. 

 

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   Plan anual de activitate a Comisiei Multidisciplinare, aprobat la CP, 

Proces-verbal nr.02 din 27.09.2021; (Anexa1) 

 Planul de activitate al cadrului de sprijin pentru anul de studii 2021-
2022 

 Comisia multidisciplinară constituită prin Ordinul  nr.64     din 
16.09.2021; (Anexa 2) 

 Echipa de elaborare a PEI constituită prin Ordinul  nr.64     din 
16.09.2021; 

 Planificarea săptămânală – zilnică a CDS pentru anul de studiu 2021 – 
2022. 

Constatări     La elaborarea planului strategic și operațional, a Planului anual al 

instituției se ține cont în mare măsură de politicile actuale și actele reglatorii cu 

privire la educația incluzivă 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

pentru copiii cu CES 

 Dovezi   Ordinul nr.45 din 25.08.2021 ,,Despre constituirea Comisiei de 
admitere în clasa a I-a”; 

 Proces – verbal nr.05 al Comisiei de admitere în clasa  I-a din 
22.08.2022; 
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 Ordinul nr.43 din 13.07.2021 ,,Despre constituirea Comisiei de 
admitere în clasa a X-a”; 

 Proces – verbal nr.14 al Comisiei de admitere în clasa a X-a din 
22.08.2022; 

 Plan de prevenire a absenteismului și a abandonului școlar pentru anul 
școlar 2021 – 2022; (Anexa 1) 

 Grupul de lucru Intrașcolar constituit prin ordinul nr. 65 din 16.09.2022. 

Constatări      În instituție se asigură sistemic activitatea structurilor pentru incluziunea 

tuturor elevilor, serviciul de  consiliere psihologică a copiilor; Există Centrul 

de resurse, monitorizat de către SAP Cahul. 

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   Ordinul emis cu privire la formarea claselor nr.01 din 01.09.2021;  
 Baza de date a elevilor cu CES în anul de studii 2021 – 2022; 
  Baza de date a elevilor în situații de risc în anul de studii 2021 – 2022; 
 Registrul alfabetic actualizat pentru anul de studii 2021 – 2022; 
 Raportul directorului din Baza de date SIME, pentru anul de studii 2021 

– 2022;(Anexa1) 
 Registrul de evidență al actelor de studii;  
 Raportul statistic edu-1 pentru anul de studii 2021 – 2022;(Anexa2) 
 Registrul elevilor pe anii de naștere; 

 Registrul de ordine cu privire la elevi; 

 Baza de date  la nivel de instituție a elevilor în situații de risc; 

Constatări     În instituție exista bază de date permanent actualizată a tuturor 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   Procesele -verbale ale CMI pentru anul de studii 2021 -2022; 
(Anexa1) 

 Raportul CDS prezentat la CA, proces –verbal nr. 04 din 16.12.2021; 
 Raportul CDS prezentat la CP, proces –verbal nr. 08 din 13.05.2022. 

Constatări       Instituția monitorizează sistematic progresul și dezvoltarea fiecărui elev, 

creează și asigură condiții optime pentru dezvoltarea potențialului cognitiv, 

asigură funcționalitatea CMI,  asigură servicii de sprijin pentru necesitățile 

elevilor. 

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 
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Dovezi   15 Planuri Educaționale Individualizate pentru anul de studiu 2021 – 
2022, elaborate in conformitate cu recomandările SAP; (Anexa 1) 

 Proiectele de scurtă durată a CD care predau în clase cu elevi cu CES; 
 Consilierea elevilor cu CES de către psihologul şcolar.     

Constatări     În instituție se desfășoară un proces educațional în corespundere cu 

particularitățile și nevoile specifice fiecărui elev, în funcție de recomandările 

SAP, implicând cadrele didactice și cadrul didactic de sprijin. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

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   Regulamentul  de ordine internă a instituției , validat proces –verbal al 

CP, nr.02 din 08.09.2017/ Compartimentul ,, Drepturile elevilor”; 

(Anexa1) 
 Contractele de muncă și fișele de post ale angajaților instituției; 
 Fișe de sesizare existente pentru anul de studii 2021-2022; 
 Proiecte de lungă durată la Dezvoltarea personală   pentru anul de 

studii 2021-2022. 

Constatări     În  documentele de planificare sunt specificate   mecanisme de identificare și 

combatere a formelor de discriminare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

copiilor cu CES 

Dovezi   Program de dezvoltare a instituției pentru perioada 2020-2021, pagina 
17, discutat la CP, proces-verbal  03, din 06.01.2021, aprobat la CA , 
proces-verbal nr.05, din 14.01.2021, (Anexa 1) 

 Planul de activitate al cadrului de sprijin pentru anul de studii 2021-
2022;  

 Planul de activitate al serviciului psihologic pentru anul de studii 
2021-2022.      

 Planul anual de activitate a CMI, pentru anul de studii 2021-

2022;(Anexa2)  

Constatări  Instituția desfășoară diverse activități privind incluziunea și 

nondiscriminarea, activități ce țin de respectarea diferențelor, cu implicarea 

majorității factorilor educaționali, inclusiv a elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

 

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

proceduri 

Dovezi   

 Procesele-verbale ale instructajului cadrelor didactice  cu privire la 
Metodologia ANET 

 Registrul de evidență a cazurilor de violență pentru anul de studii 

2021-2022.  

Constatări     Instituția asigură șanse egale de incluziune a tuturor elevilor, respectând 

diferențele individuale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.75 

Punctaj acordat: - 

0.75 

 

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   Înregistrările din cataloagele școlare la discipline din anul de 
studii 2021 – 2022;  

 Proiectele de scurtă durată ale cadrelor didactice, reflectând 
principiul individualizării; 

 Planul săptămânal de activitate  al cadrului didactic de sprijin, 
din anul de studii 2021-2022(Anexa1)     

Constatări     Instituția tratează în mod echitabil toți elevii prin aplicarea 

curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/ adaptat pentru copiii 

cu CES. 

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 

Dovezi   Activitățile de dezvoltare personală pentru elevi ,, Înțelege diferența, 

respectă egalitatea”, desfășurate săptămânal de către psihologul 

școlar;  
 Discuții și chestionarea elevilor; 
 Panouri informative din instituție. 

Constatări    În instituție sunt organizate activități cu privire la cazuri de discriminare și 

despre necesitatea de a le prezenta. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

Total standard 5.5 

 

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   Crearea  Laboratorului digital prin Proiectul ,,Tekwill în fiecare 

școală”, noiembrie, 2022(Anexă 1); 

 3 cabinete dotate cu table interactive; 
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 Laboratoarele de fizică,chimie,biologie, dotate cu echipamentul 

necesar; 

 Cabinet de educație tehnologică dotat cu strunguri pentru lemn și 

metal  

 Centru de resurse pentru asigurarea educației inclusive; 

 Centru de Tehnologii Spațiale (Planetariu,Telescop,20 

calculatoare)în colaborare cu CNTS  UTM (Anexă 2); 

 Sală de sport,teren sportiv mare,teren sportiv cu iarbă artificial; 

 Registrul de evidenţă a bunurilor materiale; 

 Transport școlar funcțional. 

Constatări      În  Programul de dezvoltare a instituției  pentru anii 2021 – 2025 sunt 

proiectate surse financiare pentru îmbunătățirea mediului de învățare pentru 

elevi. Resursele instituţionale existente în liceu asigură un mediu accesibil şi 

favorabil pentru fiecare elev. Acte de evidență a resurselor educaționale . Nu 

ne permitem a procura și alte resurse noi din cauza bugetului deficitar în anul 

bugetar 2020. 

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   Panouri informative din instituție  
 Date cu caracter personal cu acces limitat și securizat din Baza de 

date SIME;  

 Accesul restricționat la Dosarele elevilor;  

 Ordinul  nr.38 din 26.05.2021 cu privire la desemnarea 

responsabilului de SIPAS;  

Constatări     Instituția asigură protecția deplină a datelor cu caracter personal. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi   Existența  funcționarea  Centrului  de Resurse  în instituție; 
 Dotarea CREI cu echipamentul necesar pentru susținerea și 

favorizarea educației incluzive a copiilor cu CES (Calculator 
conectat la internet, imprimantă, televizor, colț de odihnă, mobilier 
ș.a.) 

 Planul anual de activitate al CREI; 
 Cabinetul  psihologic din instituție.   

Constatări     Instituția asigură pe toate segmentele activității spații amenajate și dotate.  

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 



23 

 

Dovezi   Donația  de 20 de  calculatoare, tablă interactivă, sistem video de 

supraveghere, imprimantă, mobilier pentru professor-elev; 

 Calculator pentru fiecare cadru didactic; 

 Bibliotecă dotată cu literatură artistică,didactică,cu bănci pentru 

lectură,calculator,internet; 

 Lista echipamentului din laboratoarele: fizică, chimie, biologie  

 Sală multifuncțională dotată cu 15 de calculatoare conectate la 

internet; 

 3 seturi de Robotică; 

 Auxiliarele curricular pentru fiecare disciplină înregistrate de către 

cadrele didactice; 

 Registru de evidență a materialelor didactice repartizate ; 

 Monitor special pentru elevul cu CES cu deficiențe de văz .      

Constatări     Instituția   dispune de o dotare bună cu tehnică digitală, resurse educaționale 

actuale, manuale școlare. Cadrele didactice aplică variate mijloace de 

învățământ și a auxiliare curriculare, inclusiv TIC.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 7 

 

Dimensiune III 

[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Funcționarea CREI în instituție; 

 Cadrul didactic de sprijin cu 

experiență și formări în domeniu; 

 Colaborarea cu asistenta socială din 

localitate; 

 Colaborarea cu SAP Cahul; 

 9 elevi din familii vulnerabile 

beneficiază de un prânz gratuit. 

 Existența unui abandon școlar 

în anul de studii 2021 – 2022; 

 Copii în situații de risc major 

predispuși spre abandon (3 

copii); 

 Aproximativ 40% din copii au 

părinții plecați peste hotare; 

 Frecvența mai mică de 85 % 

în unele clase. 

 

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   Programul de dezvoltare a instituției  pentru anii 2021 – 2025, 
discutat  la Consiliul Profesoral, proces – verbal nr.03 din 
06.01.2021  și aprobat la Consiliul de administrație, proces – 
verbal nr. 05 din 14.01.2021; 

 Planul managerial anual al instituției pentru anul de studii 2021-
2022, discutat la CP nr.02 din 27.09. 2022, aprobat la CA, proces 
– verbal nr.01 din 27.09.2022; (Anexa 1) 

 Planurile de activitate ale Comisiilor Metodice pentru anul de studiu 
2021 – 2022;  



24 

 

Constatări      Instituția proiectează sistemic și holistic mecanisme de orientare spre 

creșterea calității educației și spre îmbunătățirea a resurselor umane și 

materiale în planurile strategice și operaționale ale instituției, cu mecanisme 

de monitorizare a eficienței educaționale. 

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   Tarificația anuală a cadrelor didactice pentru anul de studii 

2021 – 2022; 

 Planul cadru la nivel de instituție, inclusiv schemele orare 

pentru fiecare treaptă școlară;(Anexa 1)  

 Proiectele de lungă durată ale cadrelor didactice, pentru anul de 

studii 2021 – 2022, aprobate; 

 Orarul lecțiilor și  activităților extracurriculare pentru anul de 

studii 2021 – 2022, aprobate; 

Constatări     Instituția realizează eficient și aproape integral activitățile preconizate în 

planurile strategice și operaționale ale instituției. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

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

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi   11Procese – verbale ale Consiliului profesoral, pentru anul de studii 

2021 – 2022;  

 Procesele – verbale ale 4 Comisii Metodice pentru anul de studii 

2021 – 2022; 

 8 Procese – verbale ale Consiliului de administrație pentru anul de 

studii 2021 – 2022; 

 Pagina pe Facebook Grupul LT ,,Academician Ion Bostan” 

(Anexa1) 

 Pagina pe Facebook Cadre didactice ,,Academician Ion Bostan” 

(Anexa2)     

Constatări      În instituție se asigură un mod transparent, democratic, echitabil cu privire 

la politicile educaționale, implicând Consiliile și Comisiile în monitorizarea 

eficienței educaționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -1,5  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

de învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia 

Dovezi   Săli de clasă spațioase 
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 Acoperiș al clădirii, recent reparat 
 Sală festivă renovată 

 Sală sportivă dotată cu echipament necesar 
 Teren sportiv cu iarbă artificială 

 Centru de Tehnologii Spațiale, dotat cu calculatoare, Planetariu, 
Telescop 

Constatări      Școala dispune de o infrastructură înaltă pentru a realiza obiectivele și 

misiunea propusă. Necesită renovare sistemul de îcălzire pentru care se 

elaborează Proiect de renovare. Sistemul de iluminare din instituție lasă de 

dorit. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

 

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

curriculare necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale 

acestuia, a curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate 

Dovezi   37 de desktop PC, 47de laptopuri, dintre care  60 conectate la 
internet 

 Inventarul bibliotecii școlare 
 Lista cu echipamente din laboratoare(fizică, chimie, biologie, 

educație tehnologică) 

Constatări  Instituția dispune de variate echipamente, materiale didactice și auxiliare 

curriculare și le aplică eficient 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

vigoare 

Dovezi   100%  personalul didactic cu studii superioare  

 4 cadre didactice (20%  ) deținătoare de grad didactic I; 

 14 cadre didactice (56%)  deținători de grad didactic II; 

Constatări      Instituția asigură încadrarea personalului calificat prin 76% de cadre 

didactice deținătoare de grade didactice, din care 20% dețin gradul didactic 

unu. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi   Cererile elevilor pentru solicitarea disciplinelor opționale, mai 2021; 

 Ordinul  nr.58 din 01.09.2021,,Despre repartizarea orelor 

opționale”;(Anexa1) 

 Ordinul  nr.59 din 01.09.2021,,Despre repartizarea orelor de cercuri , 

inclusiv sportive”; (Anexa2);   

Constatări     Se constată tendința de opțiune la nivel primar pentru aria matematică,la 

treapta gimnazială-pentru studierea limbii ruse .În treapta liceală elevii  
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preferă opționale ce țin de educația digitală, așa cum asigurararea cu 

tehnologii digitale în instituție este la un nivel înalt. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 12 

 

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

finalitățile stabilite prin curriculumul național 

Domeniu: Management 

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

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi   Ordinul nr.82 din 01.11.2021,,Monitorizare tematică:Continuitatea 

predării-învățării-evaluării și nivelul de adaptare în clasa aV-a” 

(Anexa 1); 

 Planul de acțiuni și Nota informativă ,,Monitorizare tematică: 

Continuitatea predării-învățării-evaluării și nivelul de adaptare în 

clasa a V-a, Ordinul nr.82 din 01.11.2021, prezentată la CP din 

09.12.21;(Anexa 2); 

 Nota informativă privind rezultatele verificării Proiectelor de lungă 

durată, sem I, anul de studii 2021-2022,prezentată la CP din 
09.12.21; 

 Nota informativă privind rezultatele verificării Proiectelor de lungă 

durată, sem II, anul de studii 2021-2022, Ordinul nr.83 din 
01.11.2021,prezentată la CP din 04.01.22; 

 Nota informativă ,,Monitorizare tematică:Nivelul de pregătire și 

particularitățile individuale ale elevilor din clasa a I- a”, prezentată 

la CP din 09.12.21; 

 Planul de acțiuni și Nota informativă ,,Monitorizare tematică: 

Continuitatea predării-învățării-evaluării și nivelul de adaptare în 

clasa a X-a”, Ordin nr.84 din 01.11.2021, prezentată la CP din 

09.12.21; 

 Planul de acțiuni și Nota informativă,,Monitorizarea procesului 

educațional în clasa a VII-a”; Ordin nr.85 din 08.11.2021, 

prezentată la CP din 09.12.21; 

  Nota informativă privind verificarea cataloagelor, 24-26.10.2021, 

27-28.12.2021, prezentată la CP din 09.12.21 

 Planul de acțiuni și Nota informativă,,Monitorizarea procesului 

educațional în clasa a XII-a”, Ordin nr.18 din 14.03.2022, 

prezentată la CP din 29.04.22; 

 Planul de acțiuni și Nota informativă,,Monitorizarea procesului 

educațional în clasa a IV-a”,  Ordin nr.20 din 28.03.2022, 

prezentată la CP din 29.04.22; 

 Elaborarea graficului de desfășurare a evaluărilor sumative la 

disciplinele școlare pentru sem. I și sem. II.;  

 Monitorizarea rezultatelor evaluărilor inițiale și analiza lor în 

cadrul ședințelor Comisiilor metodice; 
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 Dirijarea organizării Olimpiadelor locale la disciplinele școlare, 

Ordin nr.01 din 10.01.2022; 

 Elaborarea ofertei pentru Olimpiadele raionale la disciplinele 

școlare, Ordin nr.06 din 02.02.2022; 

 Organizarea Testării în învățământul primar, Ordin nr.27 din 

10.05.2022; 

 Rezultatele probelor de evaluare din partea instituției, DGÎ Cahul 

(Anexa3) 

 Mediile școlare pe clase și discipline pentru anul de studii 2021-

2022 (Anexa4) 

Constatări       Instituția monitorizează sistematic realizarea curriculumului, majoritatea 

componentelor proiectare – predare –învățare, curriculum adaptat, PEI 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

instituționale și naționale 

Dovezi   Regisrtrul de evidență a formărilor cadreloir didactice pentru anul de 

studii 2021 – 2022; 

 Activitatea de formare a cadrelor didactice ,,Azi mă simt mai bine”, 

realizată de către psihologul școlar, din decembrie 2021(Anexa 1) 

 Trainig cu cadrele didactice ,,Tehnici de învățare accelerată”,desfășurat 

de Asociația Amici de Bambini, 11.12.2021; 

 Seminarele metodice/instruire locale pentru formarea cadrelor 

didactice: 

-Familiarizarea cu Instrucțiunea privind completarea catalogului 

școlar, Proces-verbal nr.01 din 09.09.2021 

-Strategii de desfășurare a Evaluării sumative, formative prin notare și 

analiza lor, Proces-verbal nr.02 din 08.12.2021(Anexa 2) 

 2 Procese -verbale ale seminarelor instructiv-metodice locale cu cadrele 

didactice din anul de studii 2021 – 2022; 

 Planul de formare continuă a cadrelor didactice din instituție pentru anii 

2021 – 2025; 

 Lecții publice: 

-  Limba și literatura Română cl. a VI-a; 

- Limba franceză cl. a VIII-a; 

- Limba și literatura română cl. VIII-a; 

- Matematica cl. VII-a;  (Anexa 3) 

- Fizica cl. IX-a; 

- Matematica cl. IV-a; 

- Educația moral-spirituală cl a III-a; 

- Dezvoltarea personală cl. V-a; 

-  Dezvoltarea personală cl. VI-a; 

- Dezvoltarea personală cl. VII-a; 

 Participarea la Concursul „Pedagogul anului 2022”, Stanciu Viorica, 
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locul III (Anexa 4) 

Constatări  Instituția monitorizează permanent necesarul de cadre didactice, implică 

sistematic cadrele didactice în activități de formare continuă și de creștere a 

profesionalismului. 

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   27 de cadre didactice/ 21,61 de unități, care acoperă necesarul de cadre 

pentru fiecare disciplină; 

 CDS cu formările necesare în educația incluzivă; 

 Săli de clasă cu conexiune la internet 

  Existența  CREI și resursele disponibile 

 Dotarea tuturor cadrelor didactic cu un laptop / calculator; 

 3 săli de clasă dotate cu televizor; 

 3 săli de clasă dotate cu tablă interactivă. 

Constatări  Instituția dispune de resurse educaționale necesare pentru realizarea 

finalităților stabilite prin curriculumului național, asigurând un proces 

educațional performant. 

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   Comunicare în cadrul Consiliului Profesoral nr.07 din 

29.04.2022,,Rolul TIC în implementarea calitativă a curriculei 

școlare”(Anexa 1); 

 Consiliul Profesoral din 07.04.2022 cu tema: ,,Eficiența evaluărilor ăn 

contextul implimentării calitative a Curriculei școlare la nivel de 

instituție; 

Constatări     Instituția monitorizează și asigură centrarea pe Standardele de eficiență a 

învățării, utilizarea resurselor educaționale, inclusiv a TIC în procesul 

educațional. 

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   Proiecte didactice de lungă durată personalizate pentru anul de studii 
2021-2022, aprobate ; 

 Nota informativă privind rezultatele verificării Proiectelor de lungă 

durată, sem I, anul de studii 2021-2022,prezentată la CP din 
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09.12.21; (Anexa1) 

 Nota informativă privind rezultatele verificării Proiectelor de lungă 

durată, sem II, anul de studii 2021-2022, Ordinul nr.83 din 

01.11.2021,prezentată la CP din 04.01.22; 

 Procesele –verbale ale Comisiilor Metodice din septembrie 2021 

,,Discutarea proiectelor de lungă durată”. 

Constatări  Instituția monitorizează elaborarea de către cadrele didactice a proiectelor 

didactice, promovează ajustarea conținuturilor la cerințele actuale, cu 

valorificarea în baza Standardelor de eficiență a învățării. 

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   Notă informativă ,, Analiza eficienței și rezultatelor de la 

evaluările sumative la limba și literatura română, matematică, 

în clasele a V-a – a VIII-a din partea administrașției școlii” , în 

cadrul  Consiliul Profesoral din 07.04.2022; (Anexa1) 

 Rezultatele evaluărilor inițiale din septembrie 2021 

 Rezultatele pretestărilor din clasele a IX-a, a XII-a din anul de 

studiu 2021 – 2022; 

 Rezultatele tezelor de iarnă / vară din anul de studiu 2021 – 

2022;  

 Rezultatele sesiunii 2021-2022 (examen de absolvire gimnaziu, 

examen BAC). (Anexa 2) 

Constatări    În instituție se desfășoară procesul de evaluare a rezultatelor învățării, 

reieșind din standardele de evaluare, urmărindu-se progresul în dezvoltarea 

elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu 

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

operațională 

Dovezi   Sărbătoarea Primului sunet, septembrie 2021 

 ACDC ,,Ziua Pedagogului”, octombrie 2021 

 Organizarea,, Balul bobocilor”,octombrie 2021 

 ACDC,,Surprize pentru Zîna Toamnă” noiembrie 2021 

o Saptămâna pe obiecte a claselor primare cu 

tema:,,Primăvară,primăvară,bine ai sosit în țară” martie 2022 

(Anexa1) 

o Activitate extra curriculară „Unirea – un ideal, un crez și o voință”, 

01 decembrie 2021 (Anexa 2) 

 Concursul de mărțișoare, cl. I-XII-a, martie 2022 

 Concursul de desene ,,Hristos a înviat!” cl.I-IX-a, aprilie 2022 
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 Seara de divertisment ,,Prietenie – dulce armonie”, cl. IX-a LT 

Brînza – Gimnaziul Văleni, aprilie 2022 

 Activitatea solemnă la monumentul satului ,,9 Mai – zi a memoriei 

și a opțiune pentru pace”, cl.I-XII-a 

 Sărbătoarea ultimului sunet ,,La revedere, școală dragă! Bine ai sosit 

, Vacanță mare!” cl.I-XII-a 

Constatări   În instituție se organizează activități extrașcolare pe parcursul întregului an 

școlar, reieșind din obiectivele curriculare și din documentele de planificare, 

implicându-se majoritatea elevilor 

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   Activitatea suplimentară voluntară a cadrelor didactice cu elevii dotați în 

vederea pregătirii concursurilor școlare; 

 Consultațiile cu clasele terminale în vederea pregătirii pentru examene; 

 Lucrul diferențiat în cadrul orelor cu elevii, ținând cont de 

particularitățile individuale. 

Constatări  Din asistențele realizate, discuțiile cu cadrele didactice, părinți, elevi se 

constată o abordare individualizată a elevilor, ceea ce asigură 

performanțe pentru elevii dotați și rezultate de promovabilitate pentru 

elevii cu capacități reduse. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5  

Total standard 12,5 

 

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   Fișele de frecvență a elevilor la bibliotecă; 

 Registru de evidență a desfășurării orelor în laboratorul digital; 

 Frecvența elevilor din Catalogul cercurilor, secțiilor sportive; 

Constatări       Instituția garantează accesul elevilor la toate resursele educaționale, asigură 

participarea copiilor, părinților în procesul decizional, privind optimizarea 

resurselor 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
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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   Baza de date SIME pentru fiecare clasă/elev cu mediile școlare și a 

rezultatelor la concursurile școlare; 

 Lista elevilor eminenți și silitori din instituție din anul de studii 2021-

2022(Anexa 1) 

 Registru participanților la olimpiadele școlare raionale/concursuri 
școlare raionale, naționale; 

 Notă informativă privind locurile premiante a elevilor din 
instituție la Olimpiadele raionale în anul de studii 2021-2022 

(Anexa 2); 

 Tabel nominal al elevilor cu CES din anul de studii 2021-2022,aprobat 

de SAP Cahul  

Constatări  Instituția actualizează baza de date cu privire la performanțele elevilor și 

mecanismele de valorificare a potențialului acestora, precum și rezultatele 

parcurgerii curriculumului modificat / PEI-lor pentru elevii cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi   Excursia la Chișinău a elevilor din Grupul Etnofolcloric ,,Mugurașii”, 

octombrie,2021 

 Excursia la Chișinău a elevilor cu cea mai mare medie școlară, cl. a V-a 

– a XII-a, 26.08.2022 

 Activitate de stimulare prin excursie la Slobozia Mare (Muzeu, Lacul 

Beleu) pentru clasa cu cea mai bună frecvență școlară, cl. X-a, august 

2022 

 Diplome și premii acordate elevilor cu performanțe școlare 

 Participarea / certificarea elevilor in cadrul unor proiecte , activități de 

instruire  nonformală; 

Constatări  În instituție se realizează o politică obiectivă, transparentă de promovare a 

succesului școlar, pe diverse secvențe educaționale. 

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   Participarea a 4 echipe în cadrul Concursului național Tekwill Junior 

Ambassadors, decembrie – martie (Anexa1); 

 Participarea echipei I.M.P.A.C.T. în cadrul Proiectului 

,,Hackathon-ului: Soluții Tech pentru mediu”,locul III, 

organizat de Tekwill și Startup city Cahul, noiembrie 

2021-mai 2022. 

 Participarea echipei I.M.P.A.C.T  în cadrul Competiției,,Fii 
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schimbarea” în cadrul Proiectului,,Abilitarea tinerilor pentru a proteja 

patrimonial natural al Moldovei”,implementat de Mișcarea ecologistă 

din Moldova  

 Participarea unui grup de elevi la Expo Day, în incinta Tekwill 

23.06.2022 (Anexa 2 ); 

  Participarea a câte un elev din fiecare clasă primară la concursul 

„Grigore Vieru – o lacrimă de dor”, cu clasarea a doi elevi pe locuri 

premiante (Stanciu Tatiana, clasa a II, – locul I, Eni Maia, clasa I-a 

– locul II); 

 Trei eleve din instituție au activat în calitate de voluntari în cadrul 

organizației Fondul pentru Tineri Cahul. 

Constatări  Instituția încurajeaază toți elevii să participe la concursuri școlare atât la 

nivel local, cât și la nivel raional/național.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6,5 

 

Dimensiune IV 

[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Acoperirea 100% cu specialiști cu 

studii superioare la toate disciplinele 

școlare; 

 Fluctuație redusă a cadrelor 

didactice; 

 Dotarea cu TIC la un nivel înalt (4 

table interactive, laptop pentru 

fiecare cadru didactic, etc); 

 Instituția dispune de întregul 

material curricular; 

 Asigurarea 100% a elevilor cu 

manual școlare; 

 Rezultate foarte bune la examenele 

de absolvire (clasa a IX-a, 

Bacalaureat); 

 Rezultate bune la concursuri 

școlare/extrașcolare la nivel rational 

și național; 

 Loc premiant (locul III) la concursul 

Profesorul anului 2022. 

 Diversificarea slabă a 

cercurilor pe interese; 

 

 

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 
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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   Comitetul părintesc alcătuit din 3 bărbați și 9 femei; 
 Consiliul elevilor format din 3 băieți și 6 fete; 
 Plan de activitate a psihologului școlar, anul de studii 2021 – 2022; 
 Regulamentul de ordine internă validat la Consiliul Profesoral, proces – 

verbal nr.2 din 08.09.2017, aprobat prin Ordinul directorului nr.74 din 

25.09.2017;   
 Încurajarea așezării elevilor în bănci fată-băiat. 

Constatări  În instituție se  promovează echitatea de gen, se informează părinții, se 

desfășoară activități de prevenire a  discriminării de gen, se asigură servicii 

de consiliere și orientare privind echitatea de gen. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi   Participarea a 5 cadre didactice la atelierul tematic „Impactul 
distresului asupra copiilor și adolescenților” organizat de CNPAP la 
16.03.2022; 

 Participarea psihologului școlar în cadrul programului de instruire 
„Răspunsul serviciului psihologic la cazurile de violență asupra 
copiilor” organizat de CNPAP la 10 – 15.03.2022. 

Constatări În instituție nu s-a constatat confruntări privind echitatea de gen. Unele 

cadre didactice au participat la formări care vizează nonviolența și 

discriminarea de gen. 

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   ACDC între băieți și fete ,,Ploița dragostei”,cl. a IX-a – a XII-a; 

 Proiecte de scurtă durată la orele de Educație pentru societate, Dezvoltare 

personală; 

 Activitatea de profilaxie în clasele a V-a – a VIII-a „Genul nu face 
diferența” desfășurată de psihologul școlar. 

Constatări        Instituția realizează un proces educațional privind formarea la elevi a 

unui comportament nediscriminatoriu în raport cu genul, eliminarea 

stereotipurilor și prejudecăților legate de gen. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5  

Total standard 4 

 

Dimensiune V 

[Se va completa 

Puncte forte Puncte slabe 

 Număr aproximativ egal al fetelor și  Prea puține activități 
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la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

băieților din instituție; 

 Lipsa conflictelor de gen. 

extrașcolare pentru a promova 

egalitatea de gen 

  

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Unicitatea instituției la nivel național prin 

existența Centrului Tehnologii Spațiale 

(Planetariu, Observator astronomic) și 

colaborarea cu Universitatea Tehnică din 

Moldova; 

 Laboratorul digital creat/dotat cu TIC de ultimă 

generație; 

 Media cea mai mare la Bacalaureat la nivel 

raional; 

 Cadre didactice specialiști în domeniu la toate  

disciplinele școlare; 

 Săli de clasă spațioase; 

 Dotarea cu transport școlar; 

 Alimentarea și contracost a elevilor doritori 

gimnaziu/liceu; 

 Locuri premiante la olimpiade școlare; 

 Participarea în diverse proiecte educaționale, de 

infrastructură de nivel zonal/național. 

 Număr mic de elevi; 

 Deficit financiar;  

 Consum mare pentru energia termică 

din cauza sistemului de încălzire 

învechit și a neizolării termice a 

clădirii instituției; 

 Sistem de iluminare învechit. 

 Un nivel mai scăzut de amenajare    a 

unor săli de clasă 

 

Oportunități Riscuri 

 Identificarea surselor financiare pentru renovarea 

sistemului de încălzire, sistemului de iluminare 

prin aplicarea la proiecte și colaborarea cu 

Consiliul Raional. 

  

z 

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__ 
 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

1.1 10 8,5 85       

1.2 5 5 100       

1.3 5 4,5 90       

2.1 6 5,5 91,66       

2.2 6 4,75 79,16       

2.3 6 4,25 70,83       

3.1 8 7,5 93,75       

3.2 7 5,5 78,57       

3.3 7 7 100       

4.1 13 12 92,30       

4.2 14 12,5 89,28       

4.3 7 6,5 92,85       
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5.1 6 4 66,66       

Total 100 87,5 87,5       

 

* 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 22 13 9 0 0 

      

      

      

  

Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere:  

 
Anul de studiu Nr. total cadre de 

conducere 

Rezultatele prezentării Raportului anual de activitate 

se aprobă nu se aprobă 

2021-2022 3 3 0 

    

    

    

 

 

 

 

 

Semnătura cadrului de conducere  _____________________

 

 

 

 

 

Anexe: 

Indicator 1.1.1 

 Anexa 1 Statutul Instituției         

Anexa 2 Autorizația sanitară pentru funcționare  

Anexa 3 Actul de Recepție a Instituției de învățîmânt (an școlar 2022 - 2023)     

Anexa 4 Autorizație sanitar - veterinară de funcționare  

Anexa 5 Procesul - verbal de control (ANSA DTSA Cahul)   

Anexa 6 Raportul privind rezultatele controlului tehnic   

Indicator 1.1.2 

Anexa 1 Graficul de serviciu al paznicilor, deriticătoarelor   

Anexa 2 Graficul de serviciu al profesorilor, membrilor din administrație   

Indicator 1.1.3 

 Anexa 1 Graficul desfășurării cercurilor   

Indicator 1.1.5 

Anexa 1 Reguli de securitate în cabinetul de fizică   

Indicator 1.1.6 

Anexa 1 Bloc alimentar  

Indicator 1.1.7 

Anexa 1 Blocuri sanitate (Băieți / fete)  

Indicator 1.1.8 

Anexa 1 Ordin Grup operativ  

https://drive.google.com/file/d/1-YWprYb6YINkg0ODm0pBslPeurKRMoNh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qDsEogTJhPFJGCMXYx1GI3kWxlZXsel-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-j0gF0swNOmPpZO1y-AL7WtIrJZVTl_u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-kcQ8_DUwcQ3YCAA7b_6s_pCLFQjVBbD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-myxH_ujUPciNf3VFOZlrZ8y-dgUNGqz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rpj5ztew3-v-iZ5TQS_gZaXJSqmsHT9y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/123UCSn_R9TQE2pJXZ1jlRgTW2LQbklEe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1266ckxvfM5d0_VKHroOmjr-7xAW4CouR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/130BgJnu0ORyRIto-TjBQ6omRHlQNsIbi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Frv59Bn86GRIKwVSD2O051qu6pwnBsu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yc-qCbpcbVbUmm6vAWxf3H29dzO6bN69/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13KwSOD-Bh4xOdbAej40mVQnMVrpCr4nN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17V7pt1jJK41W-0Gkaj_JaMQwBgaJqDrD/view?usp=sharing
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Anexa 2  Schema de evacuare din instituție 

Anexa 3 Activitate extrașcolară ,,Micul pieton”, cl.I-a  

Indicator 1.1.9 

Anexa 1  Ordin Protecției civile în instituție  
Anexa2 ACDD Siguranța rutieră.RAiscuri pentru pietoni, cl.7-8  

Anexa 3  ACDC Eu în trafic, clasa a V-a-a VI-a  

Indicator 1.2.1 

Anexa 1 Plan de prevenire /intervenție ANET din Planul managerial  

Anexa 2 Plan de activitate a psihologului școlar din Planul managerial anual  

Indicator 1.2.2 

Anexa 1 Campania pentru elevi, cadre didactice, părinți ,,Iubește cum știi tu mai bine”  

Anexa 2 Raport semestrial ANET  

Indicator 1.2.3 

Anexa 1 Atelier local ,,Fenomenul de bulling în școală”  

Anexa 2 Activitate de dirigenție ,,Bullyng-ul școlar”, cl.a III-a   

Anexa 3 Ședința cu părinții ,,Agresivitatea copiilor” cl.a VII-a 

  

Indicator 1.2.4 

Anexa 1 Activitate de profilaxie în cl.I ,,La școală e bine să fiu”  

Anexa 2 Training ,,Dovada iubirii” , cl.IX-a  

Anexa 3 Training Sponsoring  
Indicator 1.3.1  

Anexa 1  Plan de activitate a psihologului școlar din Planul managerial anual 

Anexa 2 Raport activități ,,Adolescența pe înțelesul părinților”  

Anexa 3 Raport asistent medical  

Indicator 1.3.2 

Anexa 1 Plan anual asistent medical  

Anexa 2 Poze Training ,,Emoțiile și modul sănătos de viață”  

Indicator 1.3.3 

Anexa 1 Oră publică la Dezvoltarea personală ,,Ordinea și curățenia în clasă și în școală”   

Anexa 2 Oră publică la Dezvoltarea personală ,,Sănătatea fizică și mintală”, cl.VI-a  

Indicator 2.1.1 

Anexa 1 Articolul 13.38 j din Regulamentul de ordine internă  

Indicator 2.1.2 

Anexa 1 Plan de activitate a Consiliului Elevilor 

Indicator 2.1.3 

Anexa 1 Pagina de Facebook a grupului închis ,,LT ,,Acad.Ion Bostan” 

Indicator 2.1.4 

Anexa 1 Decada de înverzire organizată de CE 

Anexa 2 Grupul I.M.P.A.C.T. Competiția ,,Fii schimbarea!” 

Anexa 3 Prezentare concurs Hackathon  

Indicator 2.2.1 

Anexa 1 Regulament de ordine internă (Părinții)  

Indicator 2.2.2 

Anexa 1 Acord de colaborare  AO  Amici dei Bambini  

Anexa 2 Acord de parteneriat 

Indicator 2.2.3 

Anexa 1  Ordinul despre includerea a 3 părinți și un reprezentant APL în CA  

Indicator 2.2.4 

Anexa 1 Ședința cu părinții,,Am mai urcat o treaptă” cl.IV, 

Ședință cu părinții ,,Cultivăm încredere, culegem performanță”, cl.a X-a,  

Ședința cu părinții ,,Codul bunelor maniere și cei 7 ani de acasă” cl.7  

Ședință cu părinții,   PV  Ședința cu părinții, lista semnături,  

https://drive.google.com/file/d/1qInbWmdPSh-txASZW1YkRb0qBs5BoXHj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VivljLmG_FSuttVLAks-_e0P7nVLWkwj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14nl42YBnaU6d6iv4RoedcuixN8WjJnWZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1In-Ly0F7enf67TFJBqu2zKVHzoKBI-Bg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pSXPmBQk0FWTAp_6lu2lyuvUlyhe1Fc2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16jVlw8AH_WhWOwOgpJQn2hqECcUNhRHx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16mKG2lVNXHXf40ymUm-cUXZZANtQN8x2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zSSHLlCiSYQbnxNIJxrjKCg5unPci9oO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17p9GebxS99W6UT-U1S0D8iC54CSqEbSi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R2_dELu7Yw7RJfVfAVT-JAV3ADgsM0xa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18VTh8AQ7JUbU6LgllYEqDui75Lbdb1ms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hLDCwgwv7Hx2gyBQlJJQY3GfWBTpdFwW/view?fbclid=IwAR3mPXAmHZKavaizLzexgiGEPKQrEmSAxZnt5Aby6R2HAhcd6zI5eDT2SCc
https://drive.google.com/file/d/1PWN_rmSWTozbld6bBpn6PFGNlo0ki9xK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xytke3-mUKXl0JRKGemGVVaigedWnSVh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sBa9EuB_Hhmn16R3gMt5_MJbxB594Ufw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16mKG2lVNXHXf40ymUm-cUXZZANtQN8x2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gKKIgFPkFyauHtee9rDrGm6WXfRLiAHg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ABeThTmhX79yr6BzsuO6ObG6BiQbBvpl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rIsWHLW4bUvwcO9ypQqe1jJ19icTmmlf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15VxiN3Kq_XhlnN0bd47AtC_Zfzc_LAi4/view?usp=sharing
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Oră%20publică%20la%20Dezvoltarea%20personală%20,,Ordinea%20și%20curățenia%20în%20clasă%20și%20în%20școală
https://drive.google.com/file/d/16x8Cce7DBh4RdcVvNu0CyjXKPHGhEa3K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-Mnj4D4EWKMUyQifFB9Jn-RXFIQmCs-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kzCPJUCUM7MP-UhGJCQu1k2egPMo5P5n?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/212665450006733
https://drive.google.com/file/d/1iII0JzE4flZ20nQKIJekkTALJbhRdOoi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sf-KllpB9FS5dhqxKNE7OPeIg9NDMpEh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15LV-wPPYJN2cMzIposjNAkmGXnxhTWJQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15NZdJmygIm0ez-r3uwHWrHDC36-83QoI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/177SKYd5bXAhDQOLJqcOvfqTQdHU65Jnj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Q7wUTMZb5A0NIbqLytUvE8iTU-bJxK8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17A4cUve4oWyR64FHA28oaUXHAHBsYSwA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17uXSR9ae14Z5AzLoKWE9BcNUZbwi4ysF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MxA4pyd9K8hV_tWdB9QfwCZiTWgKq-4X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kyqMl0LiSxnydofk_bsiNOV2laHKhbIw/view?fbclid=IwAR1AYSI3QiqZCMtC6SN5T8HfgdlbODBQw4Ix1Hvt9proTZmqlnJMIbDjs3g
https://drive.google.com/file/d/10D21QwFaGxVxqkVxvP-ksChyutqiQOFZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EuwJtuE-eZHn8M-BpZ7NgxP16vdvFPNC/view?usp=sharing
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Indicator 2.3.4 

Anexa 1 Săptămâna limbii franceze  

Anexa 2 Activitate extrașcolară  Luminiță ,,În lume-i bucurie..”cl. a IX-a  

Indicator 3.1.1 

Anexa 1 Plan anual de activitate a CMI  

Anexa 2    Ordin constituire CMI  

Indicator 3.1.2 

Anexa 1 Plan de prevenire a absenteismului și abandonului școlar  

Indicator 3.1.3 

Anexa 1 Raport SIME liceu  

Anexa 2 Raport statistic 1-edu  

Indicator 3.1.4 

Anexa 1 Procese verbale ale CMI  

Indicator 3.1.5 

Anexa 1 Planuri Educaționale Individualizate    

Indicator 3.2.1 

Anexa 1 Regulament de ordine internă ,,Drepturile copilului”  

Indicator 3.2.2 

Anexa 1 Program de dezvoltare a LT,,Academician Ion Bostan” pentru anii 2021-2025 

Anexa 2 Plan anual al Comisiei multidisciplinare intrașcolare  

Indicator 3.2.4 

Anexa 1 Plan săptămânal CDS 

Indicator 3.3.1 

Anexa 1 Laborator Digital Tekwill 

Anexa 2 Centrul de Tehnologii Spațiale,   Prezentare Planetariu  

Indicator 4.1.1 

Anexa 1 Plan anual al instituției pentru anul de studii 2021-2022  

Indicator 4.1.2 

Anexa 1 Scheme orare  

Indicator 4.1.3 

Anexa 1 Pagina de Facebook a grupului închis ,,LT ,,Acad.Ion Bostan” 

Anexa 2 Pagina de Facebook a grupului închis ,,Cadre didactice LT ,,Academician Ion Bostan”  

Indicator 4.1.7  

Anexa 1 Ordin Repartizarea orelor opționale  

Anexa 2 Ordin Repartizarea orelor de cerc  

Indicator 4.2.1 

Anexa 1 Ordin Monitorizare tematică în clasa a V-a 

Anexa 2 Monitorizare clasa a V-a 

Anexa 3 Rezultate probe de evaluări sumative (din partea administrației)  

Anexa 4 Medii școlare pe clase și discipline 

Indicator 4.2.2 

Anexa 1 Activitate de formare a CD ,,Azi mă simt mai bine!”  

Anexa 2 Seminar instructiv local 

Anexa 3 Oră publică în baza strategiei clasei inversate la Matematică, cl.a VII-a 

Anexa 4 Ordin Concurs ,,Pedagogul anului”, Prezentare Concursul pedagogul anului, Poze Concurs 

Pedagogul anului 2022  

Indicator 4.2.4 

Anexa 1 Comunicare: Rolul TIC în implementarea curriculei școlare 

Indicator 4.2.5 

Anexa 1 Notă informativă Verificarea proiectelor de lungă durată  

Indicator 4.2.6 

Anexa 1 Notă informativă Rezultate evaluări  

https://drive.google.com/file/d/1WWoVQamOKx6HOi8CE8Ar25koKcEJJB98/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1557aw2yAS8MtFt15foyl6PPpRbLJzJE_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17_pIYe2MzMRhzszQKl0seJ12cKjmNWbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18F0YxtWGX0KK6E9vrL-8rRYXFiKJFMLq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DSTk7Q47MvXB3S0k5B-odQLJuFHxUdBD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kMwoUTMLgtsUqcBCsgnczVWpkRGKnH5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1usCHs4BV3p9HgTDUG6EW8W_pF-UuEPMi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L3-0bhVOkZ05DjvTHB29XF5gNS0LqA0X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ix2_-OAwVfCKjjOEuz0HaCDsOE232Gp4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qmq11uRVs5A5Hv6pBDAelhAjbJLMbvG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVnNoyjp2frXfRhAdc2rr3YbCshb7Pel/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18HkyQXS8KYDk04YPbNdEr39M2spXl3Ll/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Eb35772kb3x4KOnLjOrrk9RtOF210X2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MH85kSXLQjcNDv_o88T0JYfwLfV-0Fm2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1elIzwE8LQyVyQfYw68RLFx5sM-U8zVPi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1psd27FvosnQE1T7J6t1NNIxxMXS0dMT9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gwbdidj3eLMAnLGlQt2L6N1ewf9ZDL7-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZZcj6mb85dK7aBECZDJ74WDlo_jIT7rM/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/212665450006733
https://www.facebook.com/groups/228785961456165
https://drive.google.com/file/d/1S-CrwCD5fz40-9SZjjJovo1PYyJ-t-ay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S-CrwCD5fz40-9SZjjJovo1PYyJ-t-ay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dop09mxWW4SLu8BEahXfUMblDrElwXd0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rta01ho5G8YnTJX4AnkxkNJwd5ho6d6c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tadkh1UiKGX_y7s73IkuPHHVkH4kpkEp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LiLsezkRopp-8AWAMJFlMtVcWZTbLIT8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lmrK5rAJbamvP32znLdpUh8P4LZ2JxqL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jZEWCCp_1FWEx-A1Oe35XDy1hAC1RDld/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mKXQ8PPM4eLCRl_ZEoGKfvDl0htxcgBI/view?fbclid=IwAR2CpEmVuzVtWp8nLtL4VutaZejAZxvt2Gaxb7rGc04FiG1Hgggb1lvEFiI
https://drive.google.com/file/d/1WK8rXbwedBGBUFX3EZXegBP2OWZ7tSou/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t-Iuxe71slVgyyWz0EzbNCB6iuQYBhyV/view?usp=sharing&fbclid=IwAR0YC2YMEg9OI3yrLfYK-yW4TjRB9sMMiVPcUCyjHpzBTURww8HBU7WkrXE
https://drive.google.com/file/d/1Z5mLHl-xwEI749nO_AtaV9djlT2Mj6FQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z5mLHl-xwEI749nO_AtaV9djlT2Mj6FQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HI3Nfsv6XpvGsO07vgh-qsdMjAfhj8bb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14I6QqEuozyEV_bsWdo2edLYb-v9Qfs2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uRPI1AjqCfGtgc2YGYJQd1zRTjNb0jIL/view?usp=sharing
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Anexa 2 Rezultate Examen gimnaziu / liceu 

 

 

Indicator 4.2.7 

Anexa 1Săptămâna claselor primare, cl.a IV-a 

Activitate extrașcolară ,,Bucurie de Crăciun” cl. a IV-a 

Activitate transdisciplinară ,,Dulce Primăvară” cl.a III-a 

Activitate extrașcolară ,,Adio, clase primare!” cl.a IV-a 

Activitate extrașcolară ,,Cu bucurie de Crăciun” cl.a III-a 

Anexa 2 Activitate extrașcolară ,,Marea Unire” 

Indicator 4.3.2 

Anexa 1 Lista elevilor eminenți și silitori  

Anexa 2 Notă informativă Rezultate olimpiade școlare  

Indicator 4.3.4 

Anexa 1 Certificate TJA 2022 

Anexa 2 Tekwill ExpoDay  
 
 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1FV4Xmc6BSmFKqqpQU1DB5PMBtAbF4ZKq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1847GPXJ3m3-2eHHyOPDyVcT-1lRZgzuc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18EZWOWL2L9iDNgcM8TJ0ytinebWRNA6R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18PjssT33Qx8t4evT1Lg9Afo3TjRzWBCq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/188kYTr1JGFMFzEv7wm_kZHjJwv25NOMI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18K_Znv2waMHV8dA-quOK7DREv0gShmtl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zT76e2FUqtW4RcKPUuMIBqFGD9l-dAP_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qWr39ciSYDdMjxTCr-tRTEGRlACXYG80/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CmRd6w8IrEGfcLM8CWITDjA57X_0Z2Th/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cxeXpqSShQbpnsZreGd-R_80aHnOuB74/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SwbyHb1-avz_6KcQ1_DdveKYlCGnVfVk/view?usp=sharing
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