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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

Standard 1.1 Instituţia de învăţământ asigură securitatea şi protecţia tuturor elevilor 

Domeniu: Management 

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

a respectării normelor sanitaro-igienice 

Dovezi ● Certificat de înregistrare Ministerul Justiţiei, decizia nr.385 din 12.12.2012: Instituția 

Publică L.T. ,,M.Eminescu”, mun.Cahul are statut juridic; 
● Dosar cadastral nr. 1701111180 din 11.07.2005; 

● Act al serviciului apărării împotriva incendiilor nr.83/6 din 09.08.2018; 

● Act de constatare a gradului de pregătire tehnică pentru funcţionarea 

sistemelor de gaze din 22.10.2021; 
● Schema de evacuare în cazuri de situaţii excepționale; 

● Registru de evidenţă a securităţii muncii angajaţilor; 

● Ordin nr. 38 din 23 august 2021 cu privire la pregătirea instituției pentru 

redeschiderea și organizarea procesului educațional, anul de studii 2021-2022 ; 
● Ordin nr. 33 din 26 mai 2021 cu privire la desemnarea operatorului școlar, SIPAS, 

anul școlar 2020 - 2021 

●    Proces - Verbal de evaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției de 

învățământ, pentru anul 2021-2022 
●      Registrul de evidență a persoanelor care vizitează IPLT „M. Eminescu”; 

●   Planul măsurilor de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a bolilor intestinale acute 

în IP LT „M. Eminescu ”, pentru anii de studii 2021 – 2022, coordonat de medicul-șef CSP 

mun. Cahul și aprobat de directorul instituției;   
● Autorizaţia sanitară de funcţionare a instituţiei nr .002248/2019 din 02.09.2019 

(valabilă pînă la 02.09.2024) ; 

● Ordinul nr. 02 din 10 .01.2021 cu privire la formarea comisiei de rebut 

● Ordinul nr. 39 din 23 august 2021 cu privire la programul de activitate al liceului, în 

contextul epidemiologic, anul de studii 2021-2022; 

● Declarație de control  nr. 11 din 01.03.2022 ; 

● Formular nr.074/e: Registru de înregistrare a adresărilor bolnavilor în instituţie; 

● Avizele medicale ale angajaţilor. 

Constatări Administrația instituției deține documentația tehnică, sanitaro - igienică și medicală prin 

care se atestă pregătirea școlii pentru desfășurarea procesului educațional în context 

epidemiologic de COVID-19; colaborează cu instituțiile de specialitate în domeniul 

securității, protecției civile, situațiilor excepționale, medico – sanitare, Inspecția Muncii, etc. 

Normele sanitaro-igienice sunt respectate. Administrația liceului monitorizează permanent 

respectarea normelor sanitaro-igienice și de securitate tehnică. Starea sanitaro-igienică, 

profilaxia, evidența sănătății copiilor/ elevilor și angajaților este asigurată de asistenta 

medicală a liceului, specialist în domeniu. 

Pondere şi 

punctaj 

acordat 

Pondere 

 1 

Autoevaluare conform criteriilor  

1 

Instituția deține toate actele obligatorii 

și monitorizează sistematic 

respectarea normelor sanitaro-

igienice.  

Punctaj acordat  

1 

 

  



Indicator 1.1.2. Asigurarea pazei şi a securităţii instituţiei şi a siguranţei tuturor elevilor/copiilor pe toată 

durata programului educativ  

Dovezi ● Ordin nr. 48 din 30 august 2021 cu privire la formarea comisiei pentru protecția 

civilă în liceu; 

● Ordin nr. 47 din 30 august 2021 cu privire la desemnarea lucrătorilor privind 

securitatea și sănătatea în muncă; 

● Ordin nr. 46 din 30 august 2021 cu privire la formarea comitetului pentru 

securitatea și sănătatea în muncă; 

● Ordin nr. 45 din 30 august 2021 cu privire la constituirea Comisiei pentru 

testarea locurilor de muncă în condiții nocive; 

● Ordin nr. 42 din 30 august 2021 cu privire la crearea grupelor operative și 

formațiunilor de protecție a liceului; 

● Ordin nr. 41 din 30 august 2021 cu privire la organizarea și desfășurarea  

măsurilor PC, antiincendiare în liceu; 

●  Ordinele de angajare a persoanelor responsabile de pază; 

● Fişa de post pentru personalul de pază; 

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

●  Registrul de primire-predare a schimbului paznicilor; 

● Graficul de serviciu a cadrelor  de conducere  și a cadrelor didactice;  

● Registrul de evidenţă al persoanelor care vizitează IP LT „M. Eminescu” ; 

● Ordinul nr.73 din 17.11.2021 cu privire la formarea comisiei Consiliului de 

administrație 

●  Familiarizarea cadrelor didactice cu Reglementările speciale privind 

organizarea anului de studii 2021-2022, în contextul epidemiologic de COVID-19, 

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

cadrul ședinței Consiliului profesoral nr.1 din 09.09.2021; 

● Reactualizarea prevederilor Regulamentului de ordine internă, aprobat la 

ședința Consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din data de 09.09.2021; 

● Cabinet medical dotat cu instrumente, medicamente de prim ajutor; 

● Instrucțiunea  la subiectul Protecția vieții și sănătății copiilor pe perioada 

vacanțelor (Însemnări în cataloagele școlare la toate clasele) realizată de către diriginți 

la Managementul clasei; 

●    Dezinfectanți/ Dozatoare cu lichid antibacterian. 

● Ordinul nr. 102-ab din 01.09.2020 ref. acțiunile de protecție a vieții și sănătății 

elevilor 

●   Ordinul nr. 113-ab din 26.08.2020 ref.  Aplicarea actelor normative şi 

legislative ce ţin de prevenirea, identificarea, evaluarea,  asistenţa şi monitorizarea 

copiilor victime/potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului 

●   Ordinul nr. 167-ab din 01.09.2020 ref. repartizarea atribuțiilor funcționale 

membrilor echipei manageriale 

●    Ordinul nr. 135-ab din 01.09.2020 ref. desemnarea responsabilului de locurile 

de muncă și de SSM 

●     Programul de acţiuni de prevenire/ de intervenţie în cazurile de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic al copilului; 

●   Registrul de evidență a sesizărilor ANET conform anexei 3 din ordin. 77 din 

22.02.2013; 

      ●        Contractele Individuale de Muncă ale angajaților 

●  Instrucţiunile privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru fiecare angajat 



Constatări Instituția asigură integral siguranța și securitatea elevilor pe toată durata programului 
educativ, a incintei și a teritoriului adiacent, în colaborare cu APL și alte structuri de 
resort. Conform graficului de serviciu stabilit și aprobat la ședința Consiliului de 
administrație, cadrele de conducere și didactice își respectă obligațiile privitor la 
păstrarea ordinii și supravegherii elevilor în  timpul pauzei, previn producerea de 

accidente pe holuri și în curte. Cu paznicii (3) s-au încheiat contracte individuale de 

muncă cu răspundere materială deplină, activând după un grafic de muncă stabilit la 

începutul fiecărei luni și avizat de directorul instituției. În fișele de post ale acestora 

sunt indicate atribuțiile de serviciu, numărul orelor de muncă săptămânal, normele de 

conduită în relație cu angajații și elevii instituției și activități interzise în exercitarea 

atribuțiilor funcționale. 

Se asigură siguranţa elevilor pe durata programului şcolar, la activităţile şcolare şi 

extraşcolare, sunt afişate informaţii relevante siguranţei pe panoul informativ, pe holuri 

sunt scheme ale planului de evacuare din clădire. Este prezent ordinul despre 

avertizarea elevilor la regulile de securitate, elevi, părinţi. Se întocmesc rapoarte. Sunt 

elaborate și înregistrate în sistemul de evidență a datelor cu caracter personal toate 

regulamentele cu privire la protecția datelor cu caracter personal 

Administraţia instituţiei asigură securitatea şcolii şi a teritoriului adiacent acesteia. 

Teritoriul este îngrădit. Instituția este asigurată cu sistem de supraveghere video. 

Holurile primului etaj și curtea școlii sunt monitorizate de camere video. Prevederile 

Fișei postului sunt aduse la cunoștința fiecărui angajat contrasemnătură.. 

În scopul prevenirii infecției SARS-CoV-2, cadrele didactice,  monitorizează starea 

sănătății fiecărui elev/ angajat al instituției. În acest context, instituția a procurat 

detergenți și dezinfectanți pentru efectuarea sistematică a procedurilor de dezinfecție, 

dezinsecție și deratizare. 

Pondere şi 

punctaj 

acordat 

Pondere  

1 

Autoevaluare conform criteriilor  

1 

Instituția deține toate actele referitoare 

la pază și asigură integral securitatea 

instituției și a elevilor; 

Punctaj acordat 

1 

 

  



Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităţilor echilibrat şi flexibil 

Dovezi ●   Regulament intern al instituției, aprobat la ședința Consiliului profesoral, 

proces-verbal nr. 01 din 29.08.2017: 

● -        Capitolul II. pct. 2. Orarul lecțiilor și activităților extracurriculare este 

elaborat de personalul de conducere, coordonat de director și aprobat de Consiliul de 

administrație al instituției; 

● -        Capitolul. III. Conducerea instituției. Organele administrative și consultative. 

Personalul instituției. Secțiunea 2-a. Consiliul profesoral, pct. 9, lit. e) validează oferta 

pentru disciplinele opționale pentru anul școlar în curs. II; 

●     Ordinul nr. 49 din 01.09.2021: Cu privire la repartizarea orelor opționale/ cerc/ 

secții sportive; 

●     Repartizarea orelor conform prevederilor Planului-cadru pentru anul de studii 

2021-2022, aprobat la ședința Consiliului de administrație, proces-verbal nr. 01 din 

30.08.2021; 

●      Orarul sunetelor, aprobat la ședința Consiliului de administrație, proces-verbal 

nr. 01 din 30.08.2021; 

●    Graficul de desfășurare a evaluărilor inițiale/ semestriale și finale în clasele 

primare, pentru anul de studii 2021-2022, aprobat de directorul instituției; 

●    Graficul de desfășurare a activităților extracurriculare/ extrașcolare desfășurate 

la treapta primară în anul de studii 2021-2022, aprobat de directorul instituției; 

●  Orarul semestrial al evaluărilor sumative, aprobat de directorul instituției, la 

începutul anului de studii 2021-2022. 

●       Evaluări sumative pentru pentru anul de studii 2021-2022 (planificate în 

planurile de lungă durată la disciplinele școlare); 

●     Graficul (lunar) desfășurării testelor de evaluare la disciplinele școlare sunt 

repartizate uniform, nu mai mult de 1 per zi, incluse în Catalogul școlar al clasei, 

arhivate în Dosarul „Orarul desfășurării Evaluării sumative”; 

●   Programul de lucru al asistentului medical, al psihologului, bibliotecarului, 

laborantului de informatică, fizică şi chimie, aprobate la ședința Consiliului de 

Administrație, proces-verbal nr.1 din 09.09.2021; 

●  Orarul lecțiilor/activităților extracurriculare, elaborat echilibrat, unde 

disciplinele exacte alternează cu celelalte, aprobat la ședința Consiliului de 

Administrație, proces-verbal nr.1 din 09.09.2021; 

●      Orarul deservirii elevilor la cantină, aprobat la ședința Consiliului de 

Administrație, proces-verbal nr.1 din 09.09.2021;  

●  Plan de acţiuni privind respectarea cerinţelor sanitare pe timp de pandemie de 

COVID-19 pentru anul de studii 2020-2021, coordonat cu DGÎ Cahul, aprobat la 

şedinţele CA,  proces-verbal nr.1 din 09.09.2021;  

● Orarul activităților al elevilor cu CES în CREI; 

● Registrul de evidență a modificărilor în orar; 

●     Registrul de evidenţă a orelor înlocuite;  

●    Orarul tezelor semestriale, examenelor de absolvire a învățământului gimnazial 

/liceal; 

Constatări Instituția și structurile operaționale: biblioteca, cabinetul medical, cantina, activează 

conform orarului aprobat de către directorul liceului. Orarul lecțiilor este  echilibrat, 

asigurând alternanța disciplinelor exacte cu celelalte discipline, asigură raportul optim 



între timpu linstruirii și timpul de pauză, find aprobat anual, la ședința CA din luna 

septembrie, dar se atestă unele devieri de la norme din cauza insuficienței de specialiști 

și a numărului mare de ore ale cadrelor didactice. De asemenea, este postat în avizierul 

liceului orarul  desfășurării  secțiilor  sportive și a cercurilor. Semestrial, conform 

recomandărilor MEC, directorii adjuncți elaborează orarul  desfășurării  tezelor 

semestriale și a probelor de evaluare sumative la disciplinele școlare, care sunt postate 

în avizier. 

Pondere şi 

punctaj 

acordat 

Pondere 

 2 

Autoevaluare conform 

criteriilor 

 1 
Instituția deține un orar al activităților 

echilibrat și flexibil, respectând 

cerințele de proiectare a activităților 

pentru toți elevii.  

Punctaj acordat  

2 

 

Domeniu: Capacitate instituţională 

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

particularitățile psihofiziologice individuale 

Dovezi ●   Ord. nr.58 din 20.10.2021 cu privire la efectuarea inventarierii;  

●  Ord. nr.75 din 01.12.2021 cu privire la formarea comisiei de 

primire-predare; 

●  Registrul bunurilor materiale conform Standardelor minime de 

dotare a instituției, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii 

și Cercetării nr. 253 din 11.10.2017; 

● Aranjarea în bănci a elevilor din perspectiva respectării normelor 

sanitare COVID -19. Ord. nr. 140 din 04.08.2020, cu privire la măsurile 

de protecție în stare de pandemie. 

● Proiectul Clasa Viitorului - Mese, scaune, dulapuri.  

● Act de predare-primire a mobilierului școlar în fiecare clasă.  

   

Constatări Instituţia dispune de spaţii educaţionale adecvate, asigură fiecărui elevi 

din şcoală loc de lucru la mese/ bănci. Cu toate că s-a procurat şi a fost 

primită donaţia de mobilier şcoala necesită completarea claselor cu bănci 

şi scaune pentru dezvoltarea fizică  a elevilor care corespunde 

standardelor. 

 Capacitatea instituției este de 1266 de elevi, 

În instituție învață 888 elevi, repartizați în 36 de clase, (12 primare, 16 

gimnaziale, 8 liceale) 

 Pondere şi punctaj 

acordat 

Pondere  

2 

Autoevaluare conform criteriilor 

 0,75 

Instituția dispune de spații educaționale 

adecvate, dar nu asigură toate categoriile de 

elevi cu locuri corespunzătoare 

particularitățile psihofiziologice individuale. 

Punctaj acordat 

 1,5 

 

  



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

corespundere cu parametrii sanitaro-igienice şi cu cerinţe de securitate 

Dovezi ● Registrul de evidenţă a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor şi 

materialelor de sprijin la Chimie, Biologie Fizică, Informatică, Educaţie 

tehnologică,  Educaţie fizică; 
● Certificat de valabilitate a reactivelor chimice; 
● Registrele de evidenţă a cunoaşterii de către elevi a regulilor de 

securitate a vieţii şi sănătăţii în laboratoarele de fizică, chimie şi 

informatică, ateliere, pe terenul și în sala de sport etc. (sunt aduse la 

cunoștința elevilor, contra semnătură); 
● Terenul de sport corespunde normelor și cerințelor de securitate. 
● Registrul de inventariere 

Constatări  În sălile de clasă sunt respectate normele de securitate și sanitare. Fiecare 

clasă dispune de bănci, scaune, dulapuri conform numărului de copii 

înmatriculați și normelor sanitare. Mesele și scaunele nu corespund întru 

totul înălțimii elevilor. Sistemul de iluminat este funcțional, dar nu 

corespunde  parametrilor sanitaro-igienice actuali. 

Laboratoarele, atelierele, sălile sportive sunt parţial echipate şi dotate cu 

utilaj adecvat. Instituția asigură parțial cu echipamente, utilaje, 

dispozitive, ustensile conform parametrilor sanitaro-igienice și cerințelor 

de securitate. 

Pondere şi punctaj 

acordat 

Pondere  

1 

Autoevaluare conform criteriilor  

0,75 
 

Punctaj acordat  

0,75 

 

Indicator 1.1.6. Asigurarea cu spaţii pentru prepararea şi servirea hranei, care corespund normelor sanitare 

în vigoare privind siguranţa, accesibilitatea, funcţionalitatea şi confortul elevilor/copiilor* ( după caz) 

Dovezi ● Paşaport sanitar; 

● Autorizaţia sanitară de funcţionare a instituţiei nr .002248/2019 din 02.09.2019 

(valabilă pînă la 02.09.2024) ; 

●  Fișe tehnologice de pregătire a bucatelor 

●  Lista produselor alimentare promovate, limitate și interzise;  

● Fişele examenelor medicale ale angajaţilor cantinei; 

●  Planul de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare şi a infecţiilor intestinale;   

● Registrul de respingere a produselor alimentare și materiei prime; (rebutare) 

● Registrul de respingere a bucatelor;  

● Registrul sănătăţii salariaților;   

● Lista de acumulare a produselor alimentare; 

●  Încăpere pentru prelucrarea materiei prime;  

● Cameră frigorifică;   

● Sală de masă; 

● Din bugetul școlii a fost procurat boiler, tocător de fructe și legume; 

● Din bugetul şcolii s-au procurat obiecte de uz casnic, detergenţi.  

●    Ord. nr.40 din 26.08.2021,, Cu privire la formarea  comisiei de rebut; 

● Ord. nr.40 din 02. 01.2022,, Cu privire la formarea  comisiei de triere; 

●       Registru de triaj; 

●      Registru sanitar; 

●      Planul lunar al lucrătorului medical; 

●      Carnetele cu controlul medical al angajaţilor. 



●      Registrele termometriei angajaților blocului alimentar 

●    Registrul de evidență a temperaturii în frigidere 

●       Registru de triere a materiei prime 

●  Registru de triere a produselor gata 

●    Registrul cu evidența instruirii personalului blocului alimentar 

●       Planurile de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și infecțiilor alimentare și 

infecției intestinale 

●    Registrul de acumulare a produselor alimentare 

●    Registrul de înregistrare a facturilor 

●     Cântar electronic / termometru 

●      Încăpere pentru păstrarea fructelor și legumelor proaspete, 

    Recomandările privind funcționarea blocului alimentar în cadrul instituției de 

învățământ în vederea prevenirii răspândirii infecției COVID –19 în rândul 

elevilor/studenților și al angajaților (suplimentul nr. 2 al  Hotărârii Comisiei naționale 

extraordinare de sănătate publică nr. 26 din 21.08.2020), precum și respectarea 

normelor sanitaro-igienice și epidemiologice stabilite de către ANSA. 

Constatări Instituţia este dotată cu spaţii pentru prepararea şi  servirea hranei care corespund  în 

totalitate normelor sanitare în vigoare privind siguranţa, accesibilitatea, funcționalitatea 

și confortul elevilor (150 locuri). 

Pondere şi 

punctaj 

acordat 

Pondere  

1 

Autoevaluare conform 

criteriilor  

1 

Punctaj acordat  

1 

 

Indicator 1.1.7. Prezenţa spaţiilor sanitare cu respectarea criteriilor de accesibilitate, funcţionalitate şi 

confort pentru elevi/copii 

Dovezi ● WC-uri separate pentru băieţi şi fete/ profesori în incinta instituţiei 

la fiecare etaj şi bloc (în total 10); 

● Lavoare pentru spălat mâinile în fiecare WC şi la intrare în cantină 

(13); 

● 10 uscătoare electrice  pentru mâini; 

● Cabină de duş cu apă caldă în sală de sport; 

● Vestiare separate pentru fete şi băieţi în sălile de sport; 

● procurarea dezinfectanților în sumă de 9686 lei (bugetul școlii), 

36270 lei (donație Consiliul Raional Cahul). 

Constatări Instituţia este dotată cu spaţii/WC-uri, lavoare care corespund în totalitate 

normelor sanitare.  La fiecare etaj sunt instalate dozatoare dezinfectant 

mâini  (total 16 ) ceea ce permite respectarea  normelor igienice în 

contextul pandemiei COVID -19 

Pondere şi punctaj 

acordat 

Pondere  

1 

Autoevaluare conform criteriilor  

1 

Punctaj acordat  

1 

 

  



Indicator 1.1.8. Existenţa şi funcționalitatea mijloacelor antiincendiare şi a ieşirilor de rezervă 

Dovezi ● Mijloace antiincendiare și a ieșirilor de rezervă   

● Scheme de evacuare a elevilor şi personalului  în caz de situaţii 

excepționale; 

● Stingătoare UP 5 la fiecare etaj câte 2, cantină 2, laboratoare UP3-

2; 

● Plan de formare al angajaţilor pe domeniul securităţii 

antiincendiare; 

● Certificat de absolvire a cursului în domeniul Securității și 

Sănătății în Muncă ( 20.12.2021-24.12.2021); 

● Registru de evidenţă şi eliberare a fişelor personală de SSM; 

● Procese verbale cu privire la comportamentul responsabil în 

perioada vacanţelor (portofoliul clasei, responsabili diriginţii) 

Constatări Şcoala dispune  în totalitate de mijloace antiincendiare și a ieșirilor de 

rezervă. În holuri sunt afişate scheme de evacuare. Şcoala dispune de 

stingătoare UP 5. Ieşirile de rezervă  nu sunt blocate, în caz de situaţii 

excepționale accesul este liber. 

Pondere şi punctaj 

acordat 

Pondere 

 1 

Autoevaluare conform criteriilor  

1 

Punctaj acordat 

1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional 

Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităţilor de învăţare şi respectare a regulilor de circulaţie rutieră, de 

prevenire a situațiilor de risc şi de acordare a primului ajutor  

Dovezi ● Plan managerial anual; 

● Plan de activitate a directorului adjunct educaţie; 

● Proiectare de lungă durată Dezvoltare personal la dimensiunea 

Securitate personală cu simularea elementelor de comportament în 

situaţii excepționale; 

● Realizarea Proiectul național „Pieton responsabil - siguranța în 

traficul rutier” finanțat de Departamentul de Stat al SUA prin intermediul 

Biroului Afacerilor Internaționale în domeniul Combaterii Drogurilor și 

Aplicării Legii în cadrul Programului de Granturi Mici organizat de PH 

Internațional, Sucursala Chişinău (februarie-mai 2022); 

● Managementul clasei (catalogul şcolar); 

●  Listele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securității în 

școală (la orele de fizică, chimie, biologie, științe, educație fizică, 

educație tehnologică). 

Constatări Cadrele de conducere monitorizează sistematic activităţile de 

sensibilizare petrecute de către cadrele didactice cu elevii cu privire la 

respectarea regulilor de circulaţie rutieră,  comportamentul elevilor în 

situaţii excepţionale, a tehnicii securităţii în mediul şcolar şi cotidian. 

Pondere şi punctaj 

acordat 

Pondere  

1 

Autoevaluare conform criteriilor  

1 

Punctaj acordat 

1  

Total standard  8,5 

 

  



Standard 1.2 Instituţia dezvoltă  parteneriate comunitare în vederea protecţiei  integrităţii fizice şi psihice 

a fiecărui elev/copil 

Domeniu: Management 

Indicator 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice şi operaţionale, a acţiunilor de colaborare cu 

familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituţii cu atribuţii legale în sensul protecţiei 

elevului/copilului şi de informare a lor în privinţa procedurii legale de intervenţie în cazurile ANET. 

Dovezi ● Implementarea instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial 

de cooperare pentru identificarea, referire, asistenţa şi monitorizarea 

copiilor – potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi a 

traficului; 
● Registru de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijare, trafic şi 

exploatare; 
● Proiectarea activităţilor de profilaxie ce duc la diminuarea 

violenţei în mediul şcolar (plan de activitate a psihologului şcolar); 
● Şedinţa comisiei antiviolență (procese verbale); 
● Consiliere psihologice cu elevii, părinţii, cadre didactice  

(Registrul psihologului); 
● Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu cadrele didactice/ elevi/ 

părinţi/ autorităţile locale publice responsabile; 
● Colaborare cu ONG. 

Constatări Instituţia proiectează sistemic acţiuni de colaborare cu familia, cu APL, 

dar și  cu alte instituții cu atribuții legale. 

Pondere şi punctaj 

acordat 

Pondere  

1 

Autoevaluare conform criteriilor  

0,75 

Punctaj acordat  

0,75 

 

Domeniu: Capacitate instituţională 

Indicator 1.2.2 Utilizarea eficientă a resurselor interne (personal format) şi comunitare (servicii de sprijin 

familial, asistenţă parentală etc.) pentru asigurarea protecţiei integrităţii  fizice şi psihice a copilului.  

Dovezi ● Ordin nr.30 din 14.11.2014 cu privire la numirea persoanei responsabile 

coordonator pentru protecţia copilului faţă de violenţă; 
● Colaborare cu Organele de ordine public din teritoriu, serviciul de Asistenţă 

Socială şi Serviciul de asistenţă psihopedagogică din raion; 
● Fişe de sesizare; 
● Registrul de evidenţă a sesizărilor; 
● Participare la atelierul tematic cu managerii școlari, șefii adjuncți, psihologii 

școlari, dirigintii de clase și responsabili de ANET „Strategii de lucru cu copiii 

implicați în situații de bullying”organizat de Centrul Național de prevenire Abuzului 

față de Copii (CNPAC) în cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în 

raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN 

Women în parteneriat cu UNICEF, 17.11.2021, ordinul DGI Cahul din 09.11.2021; 

● Participare la atelierul tematic cu managerii școlari, șefii adjuncți, psihologii 

școlari, dirigintii de clase și responsabili de ANET  „Impactul stresului traumatic 

asupra funcționării școlare. Strategii de identificare și de gestionare adecvată” organizat 

de Centrul Național de prevenire Abuzului față de Copii (CNPAC) în cadrul proiectului 

EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea 

Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF, 28.02.2022, 

ordinul  DGI Cahul nr. 49 din 24.02.2022 

● Plan de activitate pentru fiecare caz sesizat elaborate de Comisia 

Multidisciplinară; 
Raport semestrial/anual privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare şi trafic 

al copilului întocmit în baza registrului de evidenţă. 

Constatări Instituţia dispune de cadru format responsabil de protecţia copilului. În  anul de studii 



2021-2022 au fost sesizate 57 cazuri de violență, dintre care  43 au fost de tip fizic, 5 - 

abuz psihologic, 43 - abuz fizic. 40 cazuri de abuz au fost sesizate de către profesori, 4 

cazuri - de părinți, 13 cazuri - de copii. În urma analizei sesizărilor 44 cazuri au fost 

examinate și luate decizii în cadrul instituției, în cazul 13 sesizări au fost expediate fișe 

de sesizare la organele respective.Domeniul respectiv se reflectă în planul managerial 

anual al instituţiei, psihologului şcolar, diriginţilor de clase. Elevii  au acces la 

serviciile de sprijin în caz de abuz. Implicarea sistematică a cadrelor didactice, 

psihologului şcolar, elevilor, părinţilor în campanii de prevenire a comportamentelor 

nonviolente. Elevii sunt informaţi şi  cunosc modalitatea de adresare către serviciile de 

sprijin. 

Pondere şi 

punctaj 

acordat 

Pondere  

1 

Autoevaluare conform 

criteriilor 

 1 

Punctaj acordat 

 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional 

Indicator 1.2.3 Realizarea activităţilor de prevenire şi combaterea oricărui tip de violenţă (relaţii elev/elev, 

elev/cadru didactic, elev/personal auxiliar) 

Dovezi ● Evidența elevilor din grupul de risc; 
● Activități de consiliere cu elevii ce dețin comportament deviant; 
● Oră opțională  „Educație pentru socializare juridică” realizată în 

parteneriat cu IGP Cahul; 

● Cerc „STEM și Criminalistica”; 

● Participare la discuții publice destinată tinerilor în cadrul 

proiectului „Tinerii și autoritățile locale din raioanele Cahul și Ungheni 

- împreună pentru o comunicare fără violență și stereotipuri de gen”, 

finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în 

parteneriat cu UNICEF . 19.11.2021, ordin  DGI Cahul nr.521 din 

15.11.2021; 

● Oră cu acces public la disciplina Dezvoltare personală în clasa a 

IX-a cu subiectul „Ce este traficul de persoane?” (10.08.2021) Proces 

verbal  nr.3 din 25 octombrie  2021; 

● Activități în cadrul săptămânii de luptă împotriva traficului de 

ființe umane: 

- Discuții dirijate: „Traficul de fiinţe umane”, clasele a II-a; 

- Expoziție de desene: „Omul împotriva omului”, clasele a V-a; 

- Galerie foto: „Traficul de fiinţe umane”, clasele a VI-a; 

- Realizarea și prezentarea PPT „Traficul de ființe umane. Etapele 

traficului de ființe umane, soluționarea lor”, clasele a VII-a; 

- Eseu: „Ființele umane nu au preț!”, clasele a VIII-IX-a; 

- Dezbateri: „Distruge zidul indiferenței, clasele a X-a; 

- Masă rotundă: „Nu sunt de vânzare”, strategii de prevenire a 

traficului de fiinţe umane, clasele a XI-XII-a. 

● Training „Viața fără violență” (clasele X-XII). 17.03.2022; 

● Panou informativ „Eu spun nu violenței”; 

● Cutia pentru sugestii „Stop violență!”; 

● Derularea filmelor de scurt metraj cu caracter non violent pe 

holul școlii pe parcursul anului de studiu; 
● Petrecerea ședințelor comisiei antiviolenta săptămânal în ziua de 

vineri (Procese verbale). 



Constatări În instituţie sistematic  se realizează  activităţi de combatere a oricărui 

tip de violenţă, care sunt prevăzute în planul directorului adjunct 

educaţie, psihologului şcolar şi în proiectele la managementul clasei. 

Activităţile se desfăşoară în colaborare cu  IRP Cahul, APL, ONG-uri. 

Pondere şi punctaj 

acordat 

Pondere 

1 

Autoevaluare conform criteriilor 

1 

Punctaj acordat 

1 

 

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

mentale şi emoţionale şi implicarea personalului şi a partenerilor instituţiei în activităţile de prevenire a 

comportamentelor dăunătoare sănătăţii 

Dovezi ●  Orientațrea elevilor  spre un comportament antiviolent și  

programe educative ce previn comportamente dăunătoare în cadrul 

orelor de de Dezvoltare personală și managementul clasei ; 
● Informare prin  afișarea  desenelor, posterelor ce demonstrează 

consecinţele negative a folosirii drogurilor, tutunului, alcoolului; 

● Activităţi în parteneriat cu centrul Prietenos Tinerilor „Agape” 

(informare, servicii sociale, consiliere, referire). Acord de colaborare 

din 24.11.2020 

Constatări  Psihologul şcolar din instituție  acordă servicii de sprijin elevilor în caz 

de necesitate, pentru asigurarea dezvoltării fizice, mentale şi 

emoţionale. Colaborarea cu Centrul Prietenos Tinerilor „Agape” 

permite în caz de necesitate colaborarea cu psihologul pentru consiliere 

copiilor. Cadrele didactice, psihologul şcolar, elevii, părinţii sunt  

implicați sistematic în diverse activității de prevenire a 

comportamentelor dăunătoare sănătăţii. 

Elevii sunt informaţi şi se implică activ în activităţi curriculare/ 

extracurriculare/extraşcolare ce promovează modul sănătos de viaţă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Pondere şi punctaj 

acordat 

Pondere 

2 

Autoevaluare conform criteriilor 

1 

Punctaj acordat 

2 

 Total standard 4,75 

 

  



Standard 1.3 Instituţia de învăţământ oferă serviciu de suport pentru promovarea unui mod sănătos de 

viaţă 

Domeniu: Management 

Indicator 1.3.1 Colaborarea cu familie, cu sănătate şi alte instituţii cu atribuţii legale în acest sens în 

promovarea valorii sănătăţii fizice şi mentale a elevilor/ copiilor, în promovarea stilului sănătos de viaţă în 

instituţie şi comunitate 

Dovezi ● Orientarea elevilor/ părinţilor spre promovarea unui mod sănătos 

de viaţă  prin  implicare în activităţi şi proiecte; 

● Asigurarea unui regim alimentar hrană sănătoasă și echilibrată  

pentru elevii claselor primare, gimnaziale; 

● Activități fizice la aer curat pentru grupele de meditație la  

terenul de joacă . Elevii nu sunt  expuși timp îndelungat  la soare; 

● Combaterea factorilor de  risc, care periclitează sănătatea( 

fumatul,  consumul  de alcool,  de droguri  sau de medicamente) prin 

derularea informaţiei la televizor în holul şcolii; 

● Efectuarea controlul stării de sănătate de către medicul pediatru 

în fiecare an; 

● Asigurarea accesului permanent al elevilor la serviciile medicale; 

● Alternarea lecțiilor care necesită efort intelectual sporit , cu cele 

creative; 

● Discuții de informare pentru elevii din clasele a V-a în cadrul 

Programului Educațional Școlar „Pentru Tine” - „Educația elevilor 

privind schimbările care survin în perioada pubertății, respectarea igienei 

intime și a stilului sănătos de viață” organizat de Indigo Grup,SRL. 

14.04.2022, Ordinul MEC nr.03/1-09/1562 din 01.04.2022; 

● Participare în proiectul educațional-informativ: „Creșterea 

gradului de conștientizare a profesorilor și elevilor din raionul Cahul cu 

privire la COVID-19 prin intermediul jocurilor educaționale”, (certificat 

de participare). 28.04.2022-13.05.2022, Ordinul DGI Cahul nr.108 din 

20.04.2022; 

Constatări Elevii sunt implicați  în diverse activităţi extrașcolare și extracurriculare, 

ceea ce duce la respectarea unui mod sănătos de viaţă  atât în instituţie  

cât şi  în comunitate. Elevii conștientizează că sănătatea are o valoare 

primordială. În ultimii ani s-a diminuat numărul elevilor obezi, prin 

promovarea alimentației corecte și modului sănătos de viață. 

Pondere şi punctaj 

acordat 

Pondere 

1 

Autoevaluare conform criteriilor 

1 

Punctaj acordat 

1 

 

Domeniu Capacitate educaţională 

Indicator 1.3.2. Asigurarea condiţiilor fizice, inclusiv a spaţiilor special rezervate, a resurselor materiale şi 

metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educaţională etc.) pentru profilaxia 

problemelor psihoemoţionale ale elevilor/ copiilor 

Dovezi ●  Cabinetul psihologului;   
●   Plan de activitate a psihologului școlar, discutat și aprobat la 

ședința Consiliului profesoral, proces-verbal nr. 01 din 07.09.2021 
● Training, clasele a V-a „Colegul meu îmi este prieten. Cum te 

simți”, desfășurat anual în luna octombrie de psihologul instituției; 

● Chestionar caracterologic ,, Matalina” , clasa X-,,A”,   ,,B”  

● Determinarea profesională. Clasele a IX . Clasele a XII.  Luna 

aprilie 

● Program parental  Conect ,, Adolescența pe înțelesul părinților” 



Constatări  Psihologul școlar determina maturitatea școlară cu elevii claselor I în  

scopul de a verifica pregătirea  psiho-emoțională pentru statut de elev. A 

fost desfășurată ședința cu părinții  pentru a-i familiariza cu 

particularitățile de vârstă ale școlarului mic. Elevii realizează testul 

cinetic,, Familia mea”. În caz dacă  testul denotă probleme în relația 

părinte- copil , se duc observații din partea învățătorului , psihologului 

școlar. Când rezolvarea nu ține de competența administrației, se  solicită 

intervenția Serviciului de Asistență Socială. Pentru facilitarea adaptării 

școlare psihologul școlar petrece cu elevii adaptarea şcolară. Cu elevii 

care nu reușesc să se adapteze se petrec activități de dezvoltare și 

remediere psihologică. 

Pondere şi punctaj 

acordat 

Pondere 

1 

Autoevaluare conform criteriilor 

0,75 

Punctaj acordat 

0,75 

 

Domeniu Curriculum/ proces educaţional 

Indicator 1.3.3. Realizarea activităţilor de promovare/susţinere a modului sănătos de viaţă, de prevenire a 

riscurilor de accident, îmbolnăviri etc, luarea măsurilor de prevenire a surmenajului şi de profilaxie a 

stresului pe parcursul procesului educaţional şi asigurarea accesului elevilor copiilor la programe ce 

promovează modul sănătos de viaţă 

Dovezi ● Ore în cadrul disciplinei ,,Dezvoltarea personală” , Modulul III; 

● Invitaţia medicului de familie în cadrul lecțiilor la 

Managementul clasei; 

● Activități de promovare a modului sănătos de viață în 

parteneriat cu Colegiu de Medicină Cahul. Acord nr.4 din 18.09.2017;  

● Dozarea temelor pentru acasă; 

● Procese verbale ale adunărilor de părinți pe clase; 

● Chestionarea cadrelor didactice, elevilor și părinților cu  privire 

la dozarea temelor pentru acasă; 

● Competiții sportive „Starturi  vesele” (clasele a V-a) desfășurate 

în cadrul proiectului „Pieton responsabil - siguranța în trafic”. 

12.05.2022; 

● Discuții în cadrul orelor de management cu subiectele: 

- „Securitatea electrică”, 02.12.2021-09.12.2021; 

- „Măsuri în cazul producerii unui incendiu în școală”, (pe 

parcursul anului de studii);  

● Panoul de informare ce promovează modul sănătos de viață prin 

Profilaxia viciilor: Consecințele consumului de alcool, a fumatului  și a 

folosirii drogurilor. 

Constatări  În instituție  sistematic se desfășoară activități de promovare a modului 

sănătos de viață. La managementul clasei  şi activităţi extracurriculare, 

cadrele didactice încurajează şi sprijină copiii să manifeste iniţiativă şi 

să realizeze activităţi de promovare a modului sănătos de viaţă, de 

prevenire a riscurilor de accidente și îmbolnăviri. 

Pondere şi punctaj 

acordat 

Pondere 

2 

Autoevaluare conform criteriilor 

1 

Punctaj acordat 

2 

 Total standard 3,75 

 
  



Dimensiune I 

SĂNĂTATE, 

SIGURANŢĂ, 

PROTECŢIE 

Puncte forte Puncte slabe 

- existenţa unei strategii manageriale 

bazată pe  analiza  problemelor instituţiei; 

- existenţa documentelor de organizare şi 

funcţionare a instituţiei; 

- prezenţa pantei de acces pentru 

persoane cu dizabilități; 

- existenţa serviciului medical; 

- existenţa serviciului psihologic;  

- existenţa blocurilor sanitare; 

- alimentația elevilor din şcoală; 

- cantină dotată cu utilaj necesar; 

- sistem de aprovizionare cu apă; 

- sisteme de canalizare centralizata; 

- sistem de încălzire autonom 

- lipsa personalului care 

să asigure paza şi securitatea 

elevilor pe durate orelor; 

- mobilierul nu 

corespunde în totalmente cu 

cerinţele medicale; 

- dotarea parţială a 

laboratoarelor, atelierelor 

tehnologice, sălilor de sport cu 

utilaj. 

 

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  ● Planul managerial anual al instituţiei, discutat şi aprobat la şedinţa Consiliului 

Profesoral, proces - verbal nr. 15 din 03.09.2021; 

● Mecanisme de asigurare în planul strategic şi operaţional:  proiectarea/ 

organizarea activităţilor ce confirmă participarea elevilor la soluţionarea problemelor; 

● Procese-verbale ale Consiliilor Profesorale şi de Administraţie; 

● Cota-parte a elevilor în Consiliul de Administraţie; 

● Participarea elevilor la sesiunea de recapitulare și analiză a instruirilor în 

cadrul programului educativ privind Politică de protecție a copilului organizat de 

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copil (CNPAC). 21.09.2021, ordin 

DGÎ Cahul nr.241 din 16.09.2021; 

● Participare la discuții publice destinată tinerilor în cadrul proiectului „Tinerii 

și autoritățile locale din raioanele Cahul și Ungheni - împreună pentru o comunicare 

fără violență și stereotipuri de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de 

UN Women în parteneriat cu UNICEF . 19.11.2021, ordin  DGI Cahul nr.521 din 

15.11.2021; 

● Participare la Forumul de Tineret cu genericul „Prioritățile tinerilor pe 

următorii cinci ani”, organizat de AO Centrul de resurse și Informare „PRO BONO” 

cu susținerea financiară a UE, 28.04.2022; 

● Joc intelectual „Cunoaște-ți Parlamentul”, organizat de Parlamentul 

Republicii Moldova,  ediția a V-a etapa regională, 2021 (Certificat de participare). 

Constatări Elevii sunt familiarizaţi cu activităţile de gestionare a mijloacelor bugetare şi 

extrabugetare. În instituţie este creat un climat  de încredere, solidaritate şi respect, 

bazat pe principiile echităţii şi toleranţei. Membrii  Consiliului Elevilor se implică 

activ în viaţa socială  a şcolii ce stimulează motivaţia , autonomia şi responsabilizarea 

tuturor  pentru propria învăţare.  

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere:  

1 

Autoevaluare conform criteriilor: 

1  

Punctaj acordat: 1  

 

  



Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi  ● Planul managerial anual al instituţiei, discutat şi aprobat la 

şedinţa Consiliului Profesoral, proces - verbal nr.15 din 03.09.2022 ; 

● Plan de activitate a Consiliului Elevilor; 

● Ziua Autoconducerii în şcoală. Proces verbal al CE; 

● Implicarea membrilor Consiliului Elevilor în proiectul național 

„Pieton responsabil - siguranța în traficul rutier” finanțat de 

Departamentul de Stat al SUA prin intermediul Biroului Afacerilor 

Internaționale în domeniul Combaterii Drogurilor și Aplicării Legii în 

cadrul Programului de Granturi Mici organizat de PH International, 

Sucursala Chişinău (februarie-mai 2022); 

● Implicare în proiectul „Dezvoltarea sectorului de tineret în 

regiunile Cahul și Ungheni prin elaborarea politicilor participative” 

implementat de Asociația Obștească Centrul de Informare și resurse 

Bro-Bono” (pe parcursul anului); 

● 17.01.2022 Recital cu genericul:  „Închinare la Luceafăr”, 

realizat în sala de festivități a liceului cu elevii din ciclul gimnazial și 

liceal; 

● 17.01.2022 Recital cu genericul: „ M. Eminescu – Luceafărul 

poeziei românești” realizat în sală de festivități a liceului cu elevii 

claselor primare; 

● 14.02.2022 Recital cu genericul „Grigore Vieru – Un talent cu 

lira-n lacrimi”,  realizat în holul  liceului cu elevii din ciclul gimnazial 

și liceal; 

● 11.02.2022 Recital de poezie în memoria poetului Grigore 

Vieru, cu genericul „ Grigore Vieru – poet al neamului”,  realizat în 

sala de festivități a liceului cu elevii claselor primare; 

Constatări Administraţia instituţiei asigură participarea elevilor în cadrul 

şedinţelor CA şi CP.  Consiliul elevilor activează sub ghidarea 

directorului adjunct educaţie. Membrii CE au un plan propriu de 

activităţi  cu repartizarea responsabilităţilor, participă la luarea 

deciziilor cu privire la toate  problemele de interes pentru elevi. 

Şedinţele  CE sunt înregistrate prin procese verbale. Cadrele de 

conducere susţin inițiativele de  organizare a activităţilor  şi 

participarea în  diverse proiecte educaţionale ce duc spre sporirea 

imaginii instituţiei la nivel local/naţional.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 

 2 

Autoevaluare conform 

criteriilor: 1 

Punctaj acordat: 

2 

 

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  ● Pagini pe reţele de socializare; 

● Panoul CE; 

● Proiect CONNECT Acces la Internet; 

● Boxa de sugestii ale elevilor. 

Constatări Instituţia asigură în majoritatea cazurilor funcţionalitatea mijloacelor 

de comunicare care reflectă opiniile libere ale elevilor. Elevii își expun 

părerile cu privire la toate aspectele de interes.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere:  

1 

Autoevaluare conform criteriilor:  

 0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

 



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  ● Ziua Autoconducerii în şcoală; 

● Excursii  în ţară și peste hotare 

Constatări Managerii şcolari/cadrele didactice încurajează participarea elevilor la 

soluţionarea problemelor la nivel de clasă, implică sistematic elevii în 

evaluarea progresului şcolar.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere:  

2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

 1 

Punctaj acordat: 

 2 

Total standard 5,75 

 

 

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

educațional 
Domeniu: Management  

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

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

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

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

Dovezi  ● Ord.38 din 19.10.2016: Regulamentul Intern al Liceului. Anexa la 

regulamentul  consiliului  părinților; 

● Şedinţe tematice cu părinţii. Graficul desfăşurării şedinţelor. 

● Familiarizarea părinților cu Metodologia de organizare și 

desfășurarea a testării naționale în învățământul primar,mai 2022, 

procese-verbale a şedinţelor cu părinţii;. 

● Familiarizarea părinților cu Metodologia de organizare și 

desfășurarea examenelor de absolvire a gimnaziului/ liceului, mai 2022, 

procese-verbale a şedinţelor cu părinţii. 

Constatări În instituţie este aprobată componenţa Consiliului părintesc al liceului/ 

Comitetele părinteşti pe clase. În cadrul şedinţelor părinţii sunt informaţi 

despre rezultatele şcolare (2 şedinţe pe an). La şedinţele tematice sunt 

abordate diverse  subiecte cu invitaţi din APL, IRP Cahul; ONG-uri (2 

şedinţe pe an). Părinţii sunt implicaţi în activităţi ce asigură  progresul 

şcolar al elevilor.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 

 1 

Autoevaluare conform criteriilor:  

0,75 

Punctaj acordat: 

0,75   

 

  



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  ● Acord de colaborare din 24.11.2020 cu IMSP CS Cahul Centrul 

de Sănătate prietenos Tinerilor “Agape”; 

● Acord de colaborare Colegiul  de Medicină Cahul nr.4 din 

18.09.2017; 

● Parteneriat cu U S “ B. P. Hasdeu”, mun.Cahul. Contract nr. 42 

din 29.03.202; 

● Contract de colaborare nr. 511 din 01.09.2021 cu Şcoala 

Profesională nr. 1, mun. Cahul; 

● Contract de colaborare cu IP Colegiul ,, Iulia Hașdeu’’ din Cahul 

nr. 27 din 29.03.2022; 

● Contract de colaborare nr. 2/1, din 10 septembrie 2020, mun. 

Cahul, Asociația obștească „Active Women”. 

Constatări ● Administraţia instituţiei are încheiate acorduri de parteneriat cu 

reprezentanţii comunităţii din diverse servicii. Cadrele didactice 

împreună cu elevii se implică activităţile educaţionale ce ţin de interesul 

copiilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 

 1 

Autoevaluare conform criteriilor: 

1  

Punctaj acordat:  

1  

 

Domeniu: Capacitate instituțională  

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

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

mijloace democratice de comunicare, implicarea părinților și a membrilor comunității în activități 

organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate pentru toți copiii 

Dovezi  ● Planul managerial anual al instituţiei,discutat şi aprobat la 

şedinţa Consiliului Profesoral nr.15 din 03.09.2021; 

● Ordinul nr.73  din 17.11.2021 ,,Cu privire la reconstituirea 

Consiliului de Administrație; 

● Regulamentul de Organizare și Funcționare a IP LT,,Mihai 

Eminescu”, Ord. nr 38 din 19.10.2016; 

● Consiliul Părinţilor; 

● Panou informativ pentru părinţi. 

Constatări ● În instituție funcţionează Consiliul Părinţilor şi Consiliul 

Elevilor, reprezentanţii cărora sunt delegaţi în CA prin aprobare la 

şedinţa CP. Părinţii şi elevii sunt implicaţi în luarea deciziilor şi 

activează în baza unui plan coordonat şi orientat spre asigurarea de 

calitate pentru toţi elevii, aprobat la şedinţa CP. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor:  

1 

Punctaj acordat:  

2 

 

  



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  ● AO “Luceafărul” (asociaţia părintească); 

● OFM Cahul; 

● Fondul de Susţinere al Antreprenoriatului pentru tineri Cahul”; 

● “Fondul pentru tineri Cahul”; 

● “Asociaţia Băștinașilor din Cahul” 

●   Elaborarea PEI 

Constatări Cadrele didactice implică frecvent  părinţii în calitate de persoane- 

resurse în procesul educaţional, ghidare în carieră (vizite la locuri de 

muncă al părinţilor). Părinţii sunt implicaţi în calitate de sursă de 

informare la elaborarea Planurilor Educaţionale Individualizate. Pe 

parcursul anului de studiu se organizează excursii şi activităţi cu 

implicarea părinţilor. Elevii liceului sunt  membrii ai structurilor 

asociative din comunitate, implicându-se în informarea elevilor din 

instituţie. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

Total standard 5,25 

 

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

interculturală bazată pe democrație 
Domeniu: Management  

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

actele reglatorii și activități organizate de instituție 

Dovezi  ● Activități în cadrul decadelor profesionale, decadelor la diferite 

discipline (Graficul decadelor măiestriei profesionale  la disciplinele școlare),  

● Cercuri artistice. 

Constatări În instituţie se desfăşoară diverse activităţi care promovează diversitatea 

culturală, etnică şi religioasă. Şcoala cuprinde toţi copiii şi şi sunt create 

condiţii optime pentru realizarea şi dezvoltarea potenţialului propriu în cadrul 

procesului educaţional. Cadru didactic de sprijin participă la formarea 

continuă în domeniul educaţiei incluzive. Au fost desfăşurate ore opţionale la 

religie. Decadele disciplinelor şcolare sunt planificate şi desfăşurate cu un 

program variat de activităţi pentru toţi elevii din liceu. (portofoliile Comisiilor 

Metodice). 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere:  

1 

Autoevaluare conform criteriilor: 

1  

Punctaj acordat:  

1  

 

  



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

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

colectarea feedback-ului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea principiilor democratice 

Dovezi  ● Programul de dezvoltare strategic al instituţiei; 

● Plan managerial anual, discutat şi aprobat la şedinţa Consiliului Profesoral 

nr.15 din 03.09.2021; 

● Săptămâna limbilor în liceu. 

Constatări În programul de dezvoltare strategic şi în proiectul managerial anual sunt 

planificate ţinte strategice, care prevăd combaterea stereotipurilor şi 

prejudecăţilor, promovarea educaţiei interculturale. Cadrele didactice sprijină şi 

încurajează participarea echitabilă atât a fetelor cât şi a băieţilor, demonstrând 

comportament nediscriminatoriu în raport cu genul elevilor, apartenenţa lor la 

etnie, religie etc. Instituţia colectează periodic feedbackul partenerilor cu referire 

la respectarea principiilor democratice. 

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 valorizată a fiecărui elev/ copil indiferent 

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

valorificând capacitatea de socializare a elevilor/ copiilor și varietatea de resurse (umane, informaționale 

etc.) de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților 

Dovezi  ●       Planul de dezvoltare  strategică a  instituție,discutat şi aprobat la   şedinţa Consiliului 

Profesoral nr.15 din 03.09.2021; 

● Plan managerial anual,discutat şi aprobat la şedinţa Consiliului Profesoral nr.15 din 

03.09.2021; 

● Concurs de creație artistico-plastică „Impresii de vacanță”20.09.2021 (treaptă primară); 
● Balul boboceilor (20-22.10 2022, treaptă primară); 

● Balul Bobocilor „Bobocii la iernat” (clasele a X-a), 22.12.2021; 

● Concurs lingvistic la limba rusă „Фразеологический зоопарк” în cadrul decadei 

limbilor în școală, 16.12.2021; 
● Conferința științifică „Limba este harta sufletului” organizată în cadrul decadei limbilor 

în școală, 15.12.2021; 

● Activitate extracurriculară „W.Shakespeare - promotor al limbii și culturii engleze” 
organizată în cadrul decadei limbilor în școală, 14.12.2021; 

● Participarea elevilor la conferința raională „Grigore Vieru - poetul tribun al neamului”. 

11.02.2021; 
● Compoziții din material natural „Toamna mândră, harnică și de bunuri darnică” 

(25.10.2021, treapta primară); 

● Concurs de creație artistico-plastică „Toamna prin ochi de copil” (12.11.2021, treapta 

primară); 
●  Activitate extracurriculară „Cahul –oraşul meu, al tău, al tuturor (18.11.2021, treapta 

primară); 

● Festival instituțional al obiceiurilor şi datinilor de Crăciun şi Anul Nou „Să trăiți, să-
nfloriți”, 21-23.12.2021; 

● Festivalul Cântecului tradiţional Pascal; 

● Expoziţia de Primăvară „Un mărţişor în dar pentru tine”; 

● Adio, drag abecedar!(27.05.2022, cl. I); 
● Adio, clasele primare!(30.05.2022,cl. a IV-a) 

Constatări Instituţia creează condiţii tipice pentru respectarea şi valorificarea capacităţii de socializare a  

tuturor elevilor, inclusiv a celor  aflaţi în diverse  situații de risc. 

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  ● Ziua națională de comemorare a victimelor Holocaustului: 

realizarea proiectelor  cu genericul: „Holocaustul - crima contra 

umanității”, 27.01.2022 (notă informativă); 

●  Expoziție de desene, prezentări PPT „Culturile şi tradiţiile 

locale” în cadrul activităţilor dedicate Hramului Oraşului în cadrul  

managementului clasei; 

● Decada  limbilor în școală. 

Constatări Instituţia de învăţământ  promovează dialoguri interculturale între copiii 

de diferite origini etnice, religioase. Administraţia liceului implică elevii 

şi cadrele didactice în activităţi educaţionale de nivel local. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere:  

2 

Autoevaluare conform 

criteriilor:0,5 

Punctaj acordat:  

1 

Total standard 4,25 

 

Dimensiune II 

Participare 

democratică 

Puncte forte Puncte slabe 

-managerii şcolari asigură participarea 

elevilor la soluţionarea problemelor şi 

luarea deciziilor; 

-există şi funcționează Consiliul Elevilor; 

-elevii sunt implicaţi în proiecte 

instituţionale şi comunitare; 

-elevii sunt implicaţi în activitate ONG-

urilor; 

-activităţi de parteneriat cu instituţiile din 

comunitate 

-infrastructructura 

informațională este parţial 

dezvoltată. 

 

 

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 
*Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, origine și stare 

socială, apartenență religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime pentru realizarea și dezvoltarea 

potențialului propriu în procesul educațional 
Domeniu: Management 

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

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

asigurare a incluziunii prin activitățile multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de sprijin 

pentru elevii cu CES 

Dovezi  ●    Planul de activitate a Centrului de resurse pentru Educația 

Incluzivă (CREI), anul de studii 2021-2022, elaborat de cadrul didactic de 

sprijin și aprobat de director; 

●  Extras din ordinul nr. 69 din 10.11.2021 Cu privire la constituirea 

Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare; 

●   Extras din ordinul nr. 44 din 30.08.2021 Cu privire la formarea 

echipei de elaborare a PEI-urilor”; 

●  Reactualizarea bazei de date a beneficiarilor Centrului de Resurse 

pentru Educația Incluzivă 2021; 

● Portofoliul Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă. 



Constatări Administrația instituției prevede în planurile strategice și operaționale 

obiective și activități specifice de aplicare a politicii statului cu privire la 

educația incluzivă. Planul de activitate al Comisiei Multidisciplinare 

Intrașcolare prevede implementarea actelor normative cu referință la 

educația incluzivă. S-au elaborat Planuri educaționale individualizate (PEI-

uri) la disciplinele școlare pentru 8 elevi cu CES, care beneficiază 

săptămânal de serviciile cadrului didactic de sprijin după un orar aprobat la 

ședința Consiliului de administrație. În planul de activitate al cadrului 

didactic de sprijin sunt preconizate activități în cadrul Centrului de resurse 

pentru 3 copii cu deficiențe auditive și psihomotorii. 

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  ●  Planul de activitate a Centrului de resurse pentru Educația   Incluzivă 

(CREI), anul de studii 2021-2022, elaborat de cadrul didactic de sprijin și aprobat 

de director; 

●  Plan de activitate al Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare (CMI) pe anul 

de studii 2021-2022, elaborat de membrii acestei comisii, aprobat de directorul 

instituției; 

●   Planul anual de activitate al cadrului didactic de sprijin, pentru anul de 

studii 2021-2022, aprobat de director; 

●    Registrul proceselor-verbale ale Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare.       

Constatări În instituție activează Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă, în cadrul căreia 

se organizează activități de dezvoltare personală și de consiliere în grup, activități 

de recreere cu servirea unei gustări pentru copii din familii social- vulnerabile și 

pentru cei cu nevoi speciale. Toți elevii liceului au acces liber la cabinetul 

psihologului/ asistentului medical pentru a discuta și rezolva problemele. Comisia 

Multidisciplinară Intrașcolară își desfășoară ședințele lunar, pentru a determina și 

discuta dificultățile cu care se confruntă cadrele didactice în cadrul desfășurării 

procesului educațional. Elevii, ce necesită abordare specială, sunt reevaluați 

semestrial, în scopul determinării progreselor instruirii și elaborării planului de 

intervenție psihopedagogică. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 

1 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

 

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, gimnaziului, liceelor, instituțiilor de învățământ general cu 

programe combinate] 

Dovezi  ●  Lista elevilor conform anilor de naștere; 

●  Lista elevilor cu CES din familiile socialmente- vulnerabile; 

●  Registrul alfabetic; 

●  Registru de evidență a elevilor cu CES; 

●  Dosarele elevilor cu CES; 

●  Lista elevilor cu CES în situații de risc. (conform Legii    nr.140 din 14.06.2013). 



Constatări Liceul dispune de bază de date actualizată privind evoluția demografică și perspectivele de 

școlarizare pentru următorii 5 ani. Instituția inmatriculeaza elevii în baza cererilor depuse 

de părinți/ elevi. Se duce evidența strictă a copiilor înmatriculați, cât și a celor 

exmatriculați. Actele sunt eliberate doar în baza confirmării de înmatriculare în alt liceu din 

localitate/ țară. De asemenea, se duce o evidență a elevilor absolvenți înmatriculați în 

instituții superioare/ profesional-tehnice sau încadrarea acestora în câmpul muncii. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

 

Punctaj acordat: 

 1,5 

 

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

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

copiilor 

Dovezi  ● Ordin nr. 69 din 10.11.2021 Cu privire la constituirea Comisiei Multidisciplinare 

Intrașcolare; 

●  Registrul proceselor-verbale ale Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare; 

●   Acordul părinților pentru evaluarea elevilor; 

●    Planuri Educaționale Individualizate, pentru anul de studii 2021-2022 

● Rezultatele analizei lecțiilor, activităților extrașcolare, altor activități organizate în 

cadrul instituției de învățământ în portofoliul Centrului de Resurse pentru Educația 

Incluzivă.                                                                                                                                

Constatări Acordarea asistenței metodologice  cadrelor didactice în elaborarea testelor  de evaluare pentru 

elevii cu CES. Consultarea / consilierea specialiștilor  care acordă asistență individualizată elevilor 

cu CES. Elaborarea PEI-urilor și aprobarea lor. A fost  întocmit un plan de intervenție 
psihopedagogică. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere:  

1 

 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

 

Punctaj acordat 0,75  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și nevoile specifice 

ale fiecărui elev/ copil și asigurarea unui Plan educațional individualizat (PEI), curriculum adaptat, asistent 

personal, set de materiale didactice sau alte măsuri și servicii de sprijin 

Dovezi  ●   Dotarea instituției cu materiale didactice în concordanță cu nevoile specifice ale 

tuturor elevilor; 

●  Fișe de lucru și evaluări elaborate pentru elevi cu nevoi educaționale speciale, 

elaborate către cadrul didactic de sprijin, în anul de studii 2021-2022; 

● Planuri educaționale individualizate, elaborate pentru elevii cu CES de către cadrul 

didactic de sprijin și cadrele didactice la discipline, în anul de studii 2021-2022. 

Constatări În instituție studiază 8 elevi cu CES. În urma reevaluării și deciziei Serviciului de Asistență 

Psihopedagogică (SAP), 6 elevi studiază după Curriculum modificat, iar 2 elevi cu 

Curriculum general. A fost acordată asistență metodologică cadrelor didactice în elaborarea 

testelor de evaluare pentru elevii cu CES. Instituția desfășoară procesul educațional în 

corespundere cu particularitățile și nevoile specifice ale tuturor elevilor, prin elaborarea 

curriculumului adaptat, a planurilor educaționale individualizate și asigurarea cu 

materialele didactice necesare. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:  

1,5 

Total standard 6,5 

 

  



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  ●   Plan de activitate al Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare (CMI) pe anul de studii 

2021-2022, elaborat de membrii acestei comisii, aprobat de directorul instituției 

● Plan de activitate al Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare (CMI) pe anul de studii 

2021-2022, elaborat de membrii acestei comisii, aprobat de directorul instituției; 

Constatări Instituția proiectează mecanisme de identificare și combatere a oricăror forme de 

discriminare și de respectare a diferențelor individuale. În Planul managerial anual de 

activitate al instituției sunt prevăzute mecanisme pentru identificarea, combaterea oricăror 

forme de discriminare și sunt planificate activități de respectare a diferențelor individuale, 

ceea ce lipsește în planul de dezvoltare strategică. Contractele de muncă și fișele de post ale 

angajaților conțin stipulări privind obligativitatea sesizării cazurilor de violență, neglijare, și 

trafic al copilului. Administrația instituției organizează periodic ședințe de informare a 

tuturor angajaților instituției și părinților privind procedura de identificare, înregistrare și 

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

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere:

1  

Autoevaluare conform criteriilor:  

0,75 

Punctaj acordat: 

0,75   

 

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  ●   Expoziția Toamna de Aur – 2021; 

● Participarea elevilor la activitățile dedicate sărbătorilor de Crăciun; 

● Săptămâna EI 29.11-03.12.2021 cu Genericul ,, Copilărie- dulce amintire”; 

● Confecționarea mărțișoarelor;  

Constatări Instituția promovează respectul față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, 

religioasă. Au fost realizate diverse activități, în care au fost implicați elevii, indiferent de 

naționalitate, gen, limbă. În colaborare cu Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” 

din Cahul elevii au beneficiat de o excursie la Orhei – Land. Psihologul școlar desfășoară 

diverse activități de integrare a copiilor veniți în instituție, în special pentru cei ce necesită 

o perioadă mai îndelungată de adaptare. Oferă servicii de consiliere elevilor ce se simt 

izolați de colegii lor, cuprinși de neliniște, nesiguranță și anxietate. Prin intermediul 

activităților de consiliere și psihoprofilaxie, elevii sunt ajutați să se integreze în colectiv, 

să-și dezvolte încrederea în sine și să-și mențină echilibrul emoțional. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere

2:  

Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat: 2 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de prevenire, 

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

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

Dovezi  ● Ordinul nr. 16-b din 25.09.2021 cu privire la constituirea Comisiei anti-violență; 

● Registrul proceselor-verbale ale ședințelor Comisiei anti-violență (desfășurată în 

fiecare zi de vineri a săptămânii); 

● Registru de identificare a cazurilor de ANET; 

●  Curriculum la disciplina Dezvoltarea personală prevede tematici referitoare la 

discriminare, violență, abuz, bullying; 

● Acte de binefacere pentru familiile defavorizate. 



Constatări Pentru identificarea și prevenirea situațiilor de discriminare în rândul copiilor, în instituție 

activează Comisia anti -violență, constituită din 5 membri: psiholog, 2 cadre didactice și 2 

elevi În rezultatul activității acesteia au fost soluționate mai multe situații de conflict, 

respectându-se procedurile legale. Sunt incluse stipulări cu referire la obligativitatea 

sesizării cazurilor suspecte de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului în 

Regulamentul intern al instituției, contractul de muncă și fișele de post ale angajaților. 

Pentru familiarizarea cu tipurile de discriminare instituția  colaborează cu: Inspectoratul de 

Poliție, Biroul de Probațiune, Centrul de Sănătate Prietenos Copilului Cahul. Elevii au 

vizionat filme cu caracter non-violent, în urma cărora s-au organizat dezbateri. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 

1 

Autoevaluare conform criteriilor: 

1  

Punctaj acordat:  

 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

copiii cu CES, și evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor/ copiilor, în scopul respectării 

individualității și tratării valorice a lor 

Dovezi  ●  Teste de evaluare, elaborate de cadrul didactic de sprijin/ cadrele didactice la discipline/ 
psihologul școlar pentru copiii cu СES 
●    Fișe de lucru și evaluări elaborate pentru elevi cu nevoi educaționale speciale, elaborate către 

cadrul didactic de sprijin, în anul de studii 2021-2022; 
●   Planuri educaționale individualizate, elaborate pentru elevii cu CES de către cadrul didactic 

de sprijin și cadrele didactice la discipline, în anul de studii 2021-2022; 
● Lucrări ale copiilor cu CES. 

Constatări Instituția tratează toți elevii în mod echitabil și aplică curriculumul modificat pentru copiii cu CES. Din 

8 elevi beneficiari, 5 au curricula modificată la toate disciplinele, iar 3 elevi - doar la unele discipline. 

Se evaluează progresul școlar al fiecărui elev, inclusiv al celor cu CES, stabilind oportunități de 
evaluare finală. Instituția implică periodic elevii cu CES în activități de cunoaștere și evaluare a 

propriilor performanțe. 

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  ●   Acord de colaborare nr. 12 din 10.10.2019 cu Inspectoratul de Poliție Cahul; 

● Acord de colaborare nr. 08 din 06.12.2018 cu Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavriil” din Cahul; 

● Acord de parteneriat nr. 849 din 10.10.2017 cu IMSP CS Cahul Centrul de Sănătate 
prietenos Tinerilor „Agape”; 

●  Acord de parteneriat nr. 4 din 18.09.2017 cu Colegiul de Medicină Cahul; 

● Elaborarea Politicii de Protecție a Copilului. Ordinul nr.52 din 15.09.2021; 
● Fișe de sesizare; 

● Boxa de sugestii pentru elevi. 

Constatări Administrația instituției aplică anchete elevilor în scopul determinării nivelului de recunoaștere a 

situațiilor de discriminare. 97,8% din numărul elevilor anchetați recunosc situațiile de discriminare, 
34,5% din elevi s-au confruntat cu astfel de situații și le aduc la cunoștință cadrelor didactice și 

administrației instituției. Elevii sunt implicați în activități educaționale îndreptate spre recunoașterea 

situațiilor de discriminar. Cadrele didactice, elevii și părinții au participat la elaborarea Politicii de 
Protecție a Copilului în conformitate cu acordul de colaborare dintre Direcția Generală Învățământ 

Cahul și Centrul de Prevenire a Abuzului față de Copil.  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere:

1  

Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1 

Total standard 6,25 



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

Domeniu: Management 

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

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

Dovezi  ● Registrul de evidență a bunurilor materiale; 

●  Activitatea Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă; 

●  Materiale didactice, televizor, calculator etc.; 

●  Programul de activitate a cadrului didactic de sprijin; 

● Cabinetul funcțional al psihologului. 

Constatări       Instituția prevede în buget mijloace financiare pentru procurarea resurselor noi în 

vederea asigurării unui mediu accesibil și sigur pentru fiecare copil. 

       Administrația instituției asigură Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă cu cadre 

didactice calificate: psiholog, logoped, kinetoterapeut (după caz, angajați ai Serviciului de 

Asistență Psihopedagogică, din cadrul Direcției de Învățământ Cahul). Centrul dispune de: 

mese adaptate, fotolii, dulapuri, utilaje sportive specifice, cărți, materiale didactice (CD-uri, 

creioane colorate, pixuri, carioci), precum și de spații destinate relaxării, studiilor, 

sportului. În incinta Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă elevii pot să-și prepare 

micul dejun/ gustarea. Administrația, în colaborare cu asociația părinților, completează 

permanent dotarea material -didactică a Centrului. 

    Instituția este dotată cu rampă de acces și indicatoare. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

 0,75 

Punctaj acordat: 

1,5  

 

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

interes public 

Dovezi  ● Angajamentul de confidențialitate în calitate de utilizator a prelucrării datelor cu 

caracter personal, semnat de cadrele didactice din instituție anual; 

●  Registru privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal; 

● Extras din Ordinul nr. 03 din 31.01.2016 Cu privire la numirea responsabilului de 

bază de date; 

●   Extras din ordinul nr. 05 din 11.02.2016 Cu privire la instruirea responsabilului de 

bază de date; 

● Extras din Ordinul nr. 19 din 24.08.2019 Cu privire la desemnarea și oferirea 

dreptului de acces în Sistemul Informațional de Management în Educație.  

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

caracter personal și de interes public 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 

1 

Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi  ●  Registrul de evidență a bunurilor materiale; 

●  Dejun gratuit elevilor din familii social-vulnerabile, oferit de          Primăria mun. 

Cahul; 

● Prânz gratuit oferit elevilor din familii social- vulnerabile de către AO „Pro-

Lumina”; 

● Cabinetul medical: asistență medicală. 



Constatări Instituția deține spații bine amenajate în conformitate cu nevoile generale și speciale ale 

elevilor și creează un mediu accesibil pentru integrarea tuturor copiilor. Elevii cu CES au 

posibilitatea de a frecventa Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă, li se asigură 

prezența la ore în sălile de curs, conform vârstei, cu însoțirea cadrului de sprijin la 

disciplinele ce necesită efort intelectual sporit. Părinții sunt informați permanent de 

rezultatele obținute și lacunele în asimilarea cunoștințelor. Serviciul de Asistență 

Psihopedagogică, în colaborare cu OLSDÎ, asigură transport pentru un elev cu retard mintal 

sever. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere:

2  

Autoevaluare conform criteriilor:  

1 

Punctaj acordat: 

2 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/ copiilor  

Dovezi  ● Aplicarea în procesul educațional a platformelor: MyEducare, ZOOM, Classroom; 

●     Sală de calculatoare - 2 , WIFI; 

●  Cabinetul de informatică dotat cu 20 de calculatoare, conectate la internet; 

●  Bibliotecă, dotată cu materiale didactice necesare tuturor copiilor, inclusiv a celor 

cu CES; 

●   Cataloagele școlare; 

● Proiectele didactice de lungă și de scurtă durată, la disciplinele școlare pentru anul 

de studii 2020-2021. 

Constatări Instituția oferă personalului didactic și didactic auxiliar mijloace de învățământ și auxiliare 

curriculare. Cadrele didactice utilizează tehnologiile informaționale și de comunicare în 

cadrul activităților didactice, adaptate la necesitățile tuturor copiilor, inclusiv ale elevilor cu 

cerințe educaționale speciale. Instituția aplică diverse mijloace de învățământ și auxiliare 

curriculare, încurajând participarea activă a elevilor, inclusiv și a celor cu CES. Toți elevii, 

inclusiv cu CES, au acces la tehnologiile informaționale (sala de calculator, WIFI). Elevii 

cu CES și din familii social- vulnerabile sunt asigurați gratuit cu manuale. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 

 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:  

21,5 

Total standard               6 

 

Dimensiune III 

 

Puncte forte Puncte slabe 

●   asigurarea transportului gratuit pentru copiii 

cu CES; 

●  oferirea unui dejun și prânz gratuit copiilor din 

familii social -vulnerabile; 

●  oferirea posibilității copiilor cu CES de a 

dejuna și a lua gustarea la Centrul de Resurse pentru 

Educația Incluzivă din cadrul instituției; 

● dotarea materială sistematică a Centrului de 

Resurse pentru Educația Incluzivă, în colaborare cu 

Asociația părinților; 

● reducerea numărului de cazuri de discriminare 

în urma implicării elevilor în activități educaționale 

privind respectarea diferențelor individuale; 

● crearea Comisiei Antiviolenta pentru 

identificarea și prevenirea situațiilor de discriminare în 

rândul copiilor cu CES. 

●   implicarea periodică 

a elevilor cu CES în 

activități de cunoaștere și 

evaluare a propriilor 

performanțe; 

● monitorizarea 

nesistematică a datelor 

privind progresul și 

dezvoltarea fiecărui elev. 

 



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 în instituţie 

Dovezi  ●  Proiectul managerial anual, pentru anul de studii 2021-2022,        

      discutat la ședința Consiliului profesoral, proces-verbal nr.15  

      din 03 septembrie 2020, Dimensiunea  IV;  

● Planul anual al directorului adjunct pentru instruire discutat şi  aprobat  ședința 

Consiliului profesoral, proces-verbal nr.15 din 03 septembrie 2021; 

● Ordinele ,,Cu privire la delegarea cadrelor didactice la stagiile de formare la toate 

disciplinele școlar; 

● Fișele de asistențe la ore; 

● Procesele verbale ale ședințelor Comisiei Metodice; 

● Raport de activitate anual al instituției; 

● Reușita școlară, rapoarte statistice semestriale, operaționalizarea direcțiilor de 

acțiune stabilite la nivelul direcției școlare; 

● În instituţie se monitorizează continuu performanțele obținute în procesul de 

dezvoltare și ajustarea planurilor operaționale la obiectivele strategice prin elaborarea; 

● Raportului privind rezultatele testării naționale în clasa a IV-a 

● Raportului privind rezultatele examenelor de absolvire a gimnaziului şi 

examenelor de bacalaureat; 

● Lista de evidenta a cadrelor didactice și manageriale; 

● Raportului statistic la final de an despre numărul elevilor promovaţi/admişi după 

1 septembrie pe cicluri de şcolaritate, ord. nr 02 din 01.09.2021;  

● Raport pentru anul de studii 2021-2022 prezentat la Consiliul profesoral; 

● Raportului cu referire la înmatriculare elevilor în clasele  I-a, V-a, X-a; prezentat 

la Consiliul profesoral, ord nr. 01 din 30.08.2021; 

●  Raportul privind realizarea Planului managerial anual al instituţiei privind 

activitatea metodică şi de organizare a procesului instructiv, proces- verbal nr. 15 din 

03.09.2021; 

● Notă informativă ,,Cu privire la  controlul cataloagelor”; 

● Fișele de asistențe la ore. 

Constatări 

 

Administraţia instituţiei demonstrează sistemic şi integru, în planurile  strategice şi 

operaţionale, orientarea spre creşterea calităţii educaţionale şi spre îmbunătăţirea 

continuă a resurselor umane şi materiale ce conceptualizează mecanisme funcţionale de 

monitorizare a eficienţei educaţionale. Planurile de activitate al liceului reflectă etapele 

procesului managerial. 

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  ●    Proiect managerial  instituțional pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la 

ședința consiliului profesoral, proces verbal nr. 15 din 03.09.2021; 

● Proiect de dezvoltare instituțională 2021-2025, aprobat la ședința consiliului 

profesoral, proces verbal nr. 15 din 03.09.2021; 

●    Activități de realizarea ofertei şcolii pentru disciplinele școlare și opționale, ord. 

nr 49 din 01.09.2021:  

● Rapoartele de activitate al directorilor adjuncţi, anul de studii       2020- 2021, 

aprobat la şedinţa Consiliului Profesoral nr. 15  din   03.09. 2021; 

● Proces - verbal nr.15 din 03.09.2021. Analiza şi diagnoza activităţii Consiliului 

Metodic, Comisiilor Metodice în anul de studii 2020 - 2021. Realizarea calitativă a 

obiectivelor curriculare; 

● Şedinţă  de informare în cadrul Consiliului Metodic. Repere metodologice de 

implementare a Regulamentului de atestare. Proces - verbal nr.01 din 26.10.2021; 

● Informarea cadrelor didactice cu privire la Evaluarea internă a  cadrelor 

didactice. Cerinţe unice privind documentaţia cadrelor didactice. Proces - verbal nr. 03 

din 24.11.2021  la şedinţa Consiliului Metodic; 

● Analiza documentelor aferente procesului de atestare al cadrelor didactice din 

instituţie.Proces- verbal nr.02 din 03.02.2022 în cadrul Comisiei de evaluare internă şi 

atestare; 

● Raport anual cu privire la atestarea cadrelor didactice ,proces - verbal la şedinţa 

CP nr.22 din 09.02.2022; 

● Elaborarea graficului de asistenţe la ore a membrilor comisiei de atestare internă; 

●    Respectarea instrucțiunii cu privire la completarea cataloagelor școlare, pe 

parcursul anului. 

Constatări Administraţia instituţiei realizează eficient programele  şi activităţile preconizate în 

planurile strategice şi operaţionale ale instituţiei: prin analiza notelor informative şi prin 

rapoartele anuale ale directorilor adjuncţi. 

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  ● Planurile de activitate ale Comisiilor Metodice pentru anul de studii 2021- 2022, 

discutate şi aprobate la şedinţa CP, proces - verbal nr. 15 din 03.09.2021; 

● Şedinţă  de informare în cadrul Consiliului Metodic. Repere metodologice de 

implementare a Regulamentului de atestare. Proces - verbal nr.01 din 26.10.2021; 

● Raport de analiză a activităţii metodice desfăşurat în anul de studii 2020- 2021, 

prezentat la şedinţa CP, proces - verbal nr. 15 din 03.09.2021; 

● Raport anual cu privire la atestarea cadrelor didactice ,proces - verbal la şedinţa 

CP nr.22 din 09.02.2022; 

● Rapoarte de activitate ale Comisiilor  Metodice, proces-verbal nr.15 din 

03.09.2021 la CP; 

● Analiza orelor cu acces public,prezentate la şedinţele Comisiilor Metodice: Limbă 

şi Comunicare, proces - verbal nr. 02 din 12.11.2021,proces-verbal nr.03 din  18.02.2022, 

proces - verbal nr. 05 din 20.05.2022 

Educaţie Socio - umanistica, proces - verbal nr.02 din 25.11.2021, proces- verbal nr. 03 

din 24.03.2022; 

● Analiza orelor cu acces public, prezentate la Ședințele Comisiei Consiliere și 

Dezvoltare personală, proces verbal nr.3 din 25.10.2021,  proces verbal nr.4 din  

16.02.2022; 

● Analiza orelor cu acces public, prezentate la şedinţele Comisiei Metodice 

Învățământul primar:  

1. Matematica , cl. a  III-a „A” 07.12.2021 

2. Istoria românilor și universală, cl. a  IV-a  „A” 09.12.2021 

3. Educație plastică, (cl. a III-a „C”)10.12.2021 

4. Limba şi literatura română (clasa I „C”)18.02.2022 

5. Matematica (clasa a II-a „B”)23.02.2022 

6. Educaţie tehnologică (clasa a IV-a „C”)16.03.2022 

7. Stiințe (clasa a II-a „A”)17.03.2022 

8. Educaţie fizică (clasa  I „A”)21.03.2022 

9. Matematica (clasa I „B”)30.03.2022 

10. Educaţie plastică (clasa a IV-a „B”) 05.04.2022 

11. Educaţie plastică (clasa a II-a „A”)06.04.2022 

● Rapoartele de activitate al directorilor adjuncţi, anul de studii 2021- 2022, aprobat 

la şedinţa Consiliului Profesoral nr. 29 din 07.09.2022. 

Constatări Administraţia instituţiei  asigură un mod transparent, democratic şi echitabil al deciziilor, 

implicând Comisiile Metodice,Consiliul Metodic, Consiliul Profesoral în monitorizarea 

eficienţei educaţionale,promovând eficient comunicarea internă şi externă cu privire la 

calitatea serviciilor prestate.   

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere:

2  

Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat:  

2 

 

  



Domeniu: Capacitate instituțională 

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

învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia 

Dovezi  ● Acte ce vizează procurarea materialelor didactice; 

● Contractele pentru achiziţii, procurări şi servicii; 

● Mobilierul Şcolar; 

● Registrul de evidenţă a bunurilor materiale şcolare; 

● Activitatea Centrului de Resurse pentru Educaţia Incluzivă; 

● Terenuri sportive- 2; 

● Spaţiul de agrement; 

● Suprafaţa totală a încăperilor - 6375,5; 

● Cabinete de studii - 53; 

● Biblioteca dotată cu fond de carte; suporturi curriculare; 

●  Bază de date completată și actualizată SIME. 

Constatări Administraţia instituţiei  asigură în totalitate organizarea procesului 

educaţional în raport cu obiectivele şi misiunea şcolii. Infrastructură   

este adaptată în conformitate cu necesităţile beneficiarilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 

2 

 Autoevaluare conform 

criteriilor:  1 

Punctaj acordat: 

2   

 

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

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

curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate 

Dovezi  ● Televizoare ; 

● Proiectoare; 

● Calculatoare; 

● Copiatoare; 

● Imprimante; 

● Lego Transformer; 

● Tablă interactivă; 

● Xerox în sumă de 19.5000; 

● Printer în sumă de 3600 

● Din bugetul școlii au fost procurate 9 seturi de calculatoare în 

sumă de 62835 lei, 25 Laptop-uri în sumă de 182500 lei; 

● Din bugetul școlii au fost procurate 2 boxe, amplificator, mixer 

în sumă de 20000 lei. 

Constatări Instituţia dispune de mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare 

pentru implementarea curriculumului naţional/modificat şi  a PEI, ce 

asigură eficient organizarea procesului educaţional. Toate bunurile 

procurate sunt confirmate  prin facturi fiscale, contracte de achiziții. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere:  

2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

 0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

  



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

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

Dovezi  ● Raport statistic anual nr. 83 cu privire la personalul încadrat în instituţiile de 

învăţământ primar şi secundar general la începutul anului de studii; 

● Dosarele personale ale angajaţilor; 

● Registrul de ordine cu privire la personal; 

● Contractele individuale de muncă; 

●  Registrul de ordine de bază; 

● Statele de personal; 

● Dosarele angajatilor privind angajarea, pregătirea de specialitate; 

● Norma cadrelor didactice; 

●  Fișa postului; 

●    Liste de control; 

● Contracte de angajare/concediere; 

● Listele de tarifare şi tabelele de evidență a timpului de muncă al angajaţilor; 

●    Registrul cadrelor didactice; 

● Extras din ordin nr. 55  din 04.10.2021  cu privire la atestarea cadrelor didactice 

din instituţie; 

● Proces- verbal nr. 22 din 09.02.2022 al şedinţei  CP cu privire la atestarea 

cadrelor didactice; 

● Planul de activitate a comisiei de atestare, discutat şi aprobat la şedinţa CP nr.15 

din 03.09.2021; 

● Baza de date cu referire la formarea continuă şi atestarea cadrelor didactice ; 

●  Certificatele de absolvire a cursurilor de formare continuă ale cadrelor didactice; 

● Raportul statistic cu privire la personalul încadrat în instituțiile de învățământ 

primar și secundar general la începutul anului de studiu. 

Constatări Instituția planifică şi asigură încadrarea personalului didactic și didactic auxiliar calificat 

pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național. În instituție există o 

procedură de sprijinirea angajatilor tineri. După angajare, prin ordinul administrației, 

pentru fiecare angajat tânăr este desemnat un mentor, care deține grad didactic, în scopul 

asigurării ajutorului metodic.    

Din totalul de cadre didactice 48 persoane, ce activează, dețin: grad didactic superior- 4 

profesori; grad didactic I - 9 profesori; grad didactic II-27 profesori. Astfel, din numărul 

total de cadre didactice dețin grad didactic- 83,3 %, iar 16,7 % - nu dețin grad didactic. 

Calificarea Profesională a personalului didactic este conform programelor de formare 

profesională în care este implicat. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 

1 

Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat:1  

 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

permise de cadrul normative 

 
Dovezi  ●   Proiect managerial  instituțional pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința 

consiliului profesoral, proces verbal nr. 15 din 03.09.2021; 
● Ordin nr. 49 din 01.09.2021 de repartizare orelor de cerc. Cereri ale părinților şi elevilor cu 

privire la orele opţionale şi cercurile/ secţii sportive; 

●     Proiecte de lungă durată la disciplinele școlare,discutate și aprobate la ședința Comisiilor 
Metodice: 

- Limbă şi Comunicare, proces- verbal nr. 01 din 17.092021,  

- Socio-umanistică, proces - verbal nr.01 din 22.09.2021, 

 - Matematică şi Ştiinţe,proces - verbal nr. 2 din 22.09.2021 



        - Învățământ primar, proces - verbal nr.2 din 14. 09. 2021 

- Consiliere și Dezvoltare personală, proces verbal nr.2 din 01.10.2021 
           coordonate de directori adjuncţi, aprobate de director; 

● Ordinul nr. 68 din 03.11.2021 cu privire la numirea șefilor Comisiilor Metodice/Consiliului 

Metodic/profesori mentori; 

● Rapoarte ale cadrelor didactice pe obiecte privind realizarea curriculumului şcolar; 
● Cataloage şcolare. 

Constatări În instituţie este aplicat Curriculum Naţional pe discipline în limitele  Planului - Cadru aprobat de 

MEC. Orele opţionale sunt repartizate conform cererilor părinților / elevilor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere:2  Autoevaluare conform 

criteriilor: 1 

Punctaj acordat: 2  

Total standard 12,5 

 

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

prin curriculumul național 

Domeniu: Management 

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

raională, instituțională, curriculum adaptat, PEI) 

Dovezi  ● Planul managerial anual al instituţiei,discutat şi aprobat la şedinţa Consiliului 

Profesoral nr.15  din 03.09.2021; 

●   Monitorizarea implementării și dezvoltării curriculumului școlar: control 

tematic: monitorizarea elaborării proiectării didactice de lungă durată pentru anul 

curent de studii;(Raport pentru anul de studii 2021-2022); 

● Notă informativă cu privire la evaluarea corectitudinii proiectelor de lungă 

durată a cadrelor didactice în cadrul Comisiilor Metodice; 

● Programul de activitate în cadrul decadelor la disciplinele şcolare  monitorizate: 

Limbă şi Comunicare , Decada limbilor, perioada 06 - 15.12 2021:  

● Educaţie Socio - umanistică. Activităţi în cadrul decadei  istorie şi Drepturile 

Omului , perioada 01-10.12.2021. Activităţi extracurriculare în cadrul Atelor 

frumoase,perioada 26.02-04.03.2022 

Ziua Geografiei în şcoală  -14.04.2022 

Săptămâna sportului, perioada 14-18.03.2022 

Matematică  şi Ştiinţe ,perioada 11.04-15.04.2022; 

● Atelier  de lucru la disciplina Dezvoltare personală: „Evaluarea- parte 

integrantă a procesului de învățare”, Proces-verbal nr.3 din 25.10.2021; 

● Învățământul primar: „Un mărțișor cu Ion Creangă”. Perioada 28.02.2022-

04.03.2022. 

● Fişă de asistenţe la ore; 

● Portofoliile Comisiilor Metodice; 

● Organizarea şi desfăşurarea tezelor semestriale. Ordinul nr.53 din 01.12 2021, 

proces - verbal nr. 19 din 08.12.2021 la CP, proces-verbal nr.23.din 13.05.2022, 

Ordinul nr. 42 din 27.04.2022 

● Organizarea și desfășurarea evaluărilor semestriale.Semestrul unu. Ordinul 

nr.75, din 10.12.2021 ;  

● Organizarea și desfășurarea evaluărilor finale, Ordinul nr.48, din 11.05.2022. 

● Organizarea și desfășurarea evaluărilor semestriale în învățământul primar 

.Semestrul unu ordinul nr. 77, din 07.12.2021 ;  

● Organizarea și desfășurarea olimpiadelor interșcolare în învățământul primar 

.Ordinul nr.18, din 10.03.2022 ;  

● Organizarea și desfășurarea evaluărilor finale în învățământul primar, Ordinul 

nr 47, din 03.05 .2022. 

● Ordinul nr. 44, din 03.05. 2022 cu privire la testarea națională, Învățământul 

primar.  



● Ordinul  nr. 21 din 23.03.2022 cu privire la organizarea şi testarea  candidaţilor  

la examenele de BAC -2021/ examenele gimnaziale; 

● Ordinul nr. 17 din 18.02.2022 cu privire la organizarea testării candidaţilor pe 

eşantion reprezentativ, sesiunea de examene 2022; 

● Baza de date cu privire la performanţele elevilor la olimpiadele interşcolare, 

anul de studii 2021-2022. Procese - verbale la CM. Raport anual al 

instituţiei/directorilor adjuncţi/şefi Comisii Metodice/şef Consiliul Metodic ,discutat la 

şedinţa CP nr.29 din07.09.2022 .     

●   Baza de date cu privire la performanțele elevilor în cadrul concursurilor 

extrașcolare/ extracurriculare; 

Ord nr.55 din 04.10.2022 cu privire la  Constituirea comisiei de atestare. 

Constatări Administraţia instituţiei monitorizează sistematic şi eficient, prin elaborarea de acte 

curriculare la nivel intern: ordine,note informative,rapoarte,precum ;i prin organizarea 

activităţilor metodologice pentru cadrele didactice din instituţie în scopul  realizării 

eficiente a curriculumului şcolar 

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  ● Planul managerial anual al instituţiei,discutat şi aprobat la şedinţa Consiliului 

Profesoral nr.15 din 03.09.2021; 

● Formarea continuă şi perfecţionarea personalului; 

● Scoala tânărului specialist; 

● Oferta Beneficiarilor de formare continuă, 2021. 

Constatări Administraţia instituţiei promovează programe de recrutare şi de implicare sistemică a 

cadrelor didactice în activităţi de formare continuă şi creştere a nivelului profesional şi 

monitorizează participarea acestora la activităţile planificate. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 

1 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:  0,75 

 



Domeniu: Capacitate instituțională 

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

realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

Dovezi  ● Softuri educaţionale ARL; 

●      Calculatoare - 44; 

● Table interactive- 2; 

● Televizoare - 7; 

● Lego EV -3-7; 

● Roboţi - 6; 

● Xerox -2 

Constatări Instituţia dispune de majoritatea resurselor educaţionale necesare pentru 

aplicarea strategiilor interactive şi a TIC-ului în procesul de predare-învăţare- 

evaluare. Aplicarea lor este monitorizată prin asistenţe la ore, schimb de 

experienţă,schimb de bune practici în cadrul activităţii Consiliului Metodic  şi a 

CM. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

075 

Punctaj acordat 1,5 

 

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

resurselor educaționale și de aplicare a strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul 

educațional 

Dovezi  Activităţi în cadrul Comisiilor Metodice:  

● Training: ,,Modalităţi de utilizare a TIC-ului în cadrul orelor  la etapa 

evocare”.Proces - verbal nr.02 din 25.11.2021 al ședinței CM Socio- umanistică; 

● Masă rotundă: ,, Metodologia desfăşurării orelor intradisciplinare’’. Proces - 

verbal nr. 03 din 24.03.2022 al ședinței CM Socio- umanistică; 

● Şedinţă metodică:,,Exersarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare 

conform principiului accesibilităţilor comunităţii didactice a liceuluie”. Proces - verbal 

nr.02 din 12.11.2021 al şedinţe CM Limbă şi Comunicare; 

● Training: ,,Aplicarea eficientă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare la 

activităţile extracurriculare ”.Proces - verbal nr. 03 din 18.02.2022 al şedinţe CM Limbă 

şi Comunicare” ; 

● Training: Utilizarea instrumentelor digitale la diferite etape ale lecţiei”.Şedinţa 

CM Limbă şi Comunicare. Proces-verbal nr. 05  din  20.05.2022; 

● Training: ,,Utilizarea instrumentelor WEB în procesul educaţional. Aplicarea 

platformei CLASSROOM în procesul de predare/evaluare /notare a temei pentru acasă. 

Proces - verbal nr. 05 din 10.11.2021 al şedinţe CM Matematică şi Ştiinţe; 

● Masă rotundă:,, Utilizarea instrumentelor WEB în procesul educaţional. 

Aplicaţia QUIZIZZ. Proces - verbal nr. 09  din 16.03.2022 al şedinţe CM Matematică şi 

Ştiinţe 

● Seminar de instruire: ,,Competenţa digitală, o abilitate esenţială pentru profesori 

şi elevi în sec. XXI’’. Proces-verbal nr. 03   din  20.01.2022 

● Seminar de instruire: ,, Managementul schimbării: Tehnici de predare la 

distanţă’’. Proces-verbal nr. 05    din  05.05.2022 

● Seminar instructiv: „Procesarea și interpretarea datelor evaluării în clasele I-

IV”; 10.10.2021; 

●  Atelier instructiv – metodic „ Valorificarea textului literar prin lectură.” 

;14.10.21; 

● Organizarea și desfășurarea seminarului raional pentru profesori de limba 

rusă(școala națională) și profesori de limba și literatura română (școala alolingvă): 

„Utilizarea eficientă a instrumentelor educaționale online în procesul de 



predare/învățare/evaluare. 30.03.2022, Ordinul DGÎ Cahul nr.75 din 22.03.2022; 

● Training:„ KAHOOT, O soluție inovativă de învățare ”; 26.04.22; 

● Atelier de lucru „Evaluarea - parte integrantă a procesului de învățare”, proces 

verbal nr.3 din 25.10.2021; 

● Dezbateri: „Dezvoltarea personală, o nevoie reală pentru elevi și profesori”. 

proces verbal nr.5 din 23.02.2022. 

Constatări În instituţie se monitorizează eficient şi se asigură  implementarea Standardelor de 

eficienţă a învăţării prin utilizarea şi aplicarea strategiilor didactice  interactive,inclusiv 

a TIC - ului. Este utilizat TIC -ul în activităţile didactice zilnice şi în cadrul orelor 

publice, în cadrul atestării cadrelor didactice/activităţi extracurriculare/extraşcolare.    

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor:1  

Punctaj acordat:2 

 

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  ●  Proiectele de lungă durată la disciplinele de studii, discutate 

la şedinţele Comisiilor Metodice: 

- Limbă şi Comunicare. Proces - verbal nr. 01 din 17.09.2021. 

- Educaţie Socio-umanistica,.Proces-verbal nr.01 din 

22.09.2021; 

- Matematică şi Ştiinţe.Proces-verbal nr.02 din 22.09.2021; 

-  Consiliere și dezvoltare personală. Proces-verbal nr.2 din 

01.10.2021; 

-  Învățământ primar, proces - verbal nr.2 din 14. 09. 2021; 

● Notă informativă cu privire la evaluarea corectitudinii 

proiectelor de lungă durată a cadrelor didactice în cadrul Comisiilor 

Metodice, 2021-2022,Sem.I,II; 

●   Elaborarea Curriculum modificat pentru elevii cu CES, 

august, anul de studii 2021-2022; 

● Planuri educaționale individualizate elaborate de cadrul 

didactic de sprijin/cadrele didactice la disciplinele școlare, pentru 

anul de studii 2021-2022 

constatări Cadrele didactice elaborează proiectarea de lungă durată în 

conformitate cu documentele reglatorii, respectând principiile 

educaţiei centrate pe elevi şi pe formare de competenţe.Proiectele de 

lungă durată sunt discutate în cadrul şedinţelor Comisiilor Metodice, 

coordonate de directorii adjuncţi şi aprobate de directorul şcolii. 

pondere/punctaj ponder:2 Evaluarea conform 

criteriilor:0,75 

punctaj 

acordat:1,5 

Indicator: 4.2.6 Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare cu accent pe sprijinul individual 

pentru elevi/ copii în concordanță cu misiunea școlii, cu obiectivele din curriculum național documentele 

de planificare strategică și operațională 



Dovezi  ●     Planul activităţilor extracurriculare /extraşcolare din liceu; 

●     Planul de activitate al bibliotecarului; 

●     Planul de activitate a cercurilor și secțiilor sportive; 
●  ExpozițiI STEAM în cadru decadelor pe disciplini, planurile de activităţi; 

●     Planul de activitate al bibliotecarului; 

● Catalogul şcolar; 

● Raport de analiză ,, Administrarea instrumentului de evaluare la limba şi 

literatura română, Istoria românilor şi universală, matematica, biologia, geografia, 

chimia, limba străină, 

 07.05- 25.05.2021; 

● Rezultatele academice, media semestrială/anuală,% reuşitei , % calităţii la nivel 

de clasă, treaptă primară /gimnazială/liceală,anexe din raportul anual al directorului 

adjunct pentru instruire, 2021-2022; proces-verbal nr.29 din 07.09.2022  la CP  

● Rapoarte anuale ale directorilor adjuncţi, pentru anul de studii 2021 - 2022, 

prezentate la şedinţa CP nr. 29 din 07.09.2022; 

Constatări Cadrele didactice  evaluează  rezultatele şcolare în conformitate cu  standardele şi 

referenţialul de evaluare. Cadrele de conducere permanent monitorizează  procesul de 

evaluare/notare al elevilor pe parcursul anului de învăţământ. Rezultatele sunt reflectate 

în rapoartele anuale ale directorilor adjuncţi responsabili. 

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  Planul managerial anual al instituţiei,discutat şi aprobat la şedinţa Consiliului 

Profesoral nr.15  din 03.09.2021; 

● Planul activităților extracurriculare; 

● 17.01.2022 Recital cu genericul:  „Închinare la Luceafăr”, realizat în sala de 

festivități a liceului cu elevii din ciclul gimnazial și liceal; 

● 17.01.2022 Recital cu genericul: „ M. Eminescu – Luceafărul poeziei 

românești” realizat în sală de festivități a liceului cu elevii claselor primare; 

● 14.02.2022 Recital cu genericul „Grigore Vieru – Un talent cu lira-n lacrimi”,  

realizat în holul  liceului cu elevii din ciclul gimnazial și liceal; 

● 11.02.2022 Recital de poezie în memoria poetului Grigore Vieru, cu genericul 

„ Grigore Vieru – poet al neamului”,  realizat în sală de festivități a liceului cu elevii 

claselor primare; 

● Competiții sportive „Starturi  vesele” (clasele a V-a) desfășurate în cadrul 

proiectului „Pieton responsabil - siguranța în trafic”. 12.05.2022; 

● Balul Bobocilor „Bobocii la iernat” (clasele a X-a), 22.12.2021; 

● Balul bobocilor, desfășurat în sală de festivități a liceului , 20-22.10 2022, 

treaptă primară; 

● Adio, drag abecedar! realizat în sală de festivități a liceului, 27.05.2022;  

● Adio, clasele primare! realizat în sală de festivități a liceului, 30.05.2022,cl. a 

IV-a 

● Activități în cadrul decadelor și săptămânilor la disciplinele școlare; 

● Planul activităţilor extracurriculare pentru anul şcolar 2021-2022; 

● Note informative privind desfăşurarea activităţilor extracurriculare în cadrul 

Comisiilor Metodice:  

● Decada limbilor 06-15.12.2021; 

● Săptămâna istoriei/ educaţie pentru societate, periada  

01 - 10.12.2021; 

● Ziua geografiei în şcoală 14.04.2022; 



● Săptămâna Sportului, perioada  14-18.03.2022; 

● Săptămâna Artelor 26.02-04.03.2022; 

● Decada claselor primare, perioada 28.02.2022-04.03.2022 

● Portofoliul activităților extrașcolare/ extracurriculare. 

Constatări În instituție se  organizează activități extracurriculare în concordanță cu misiunea 

școlii, cu obiectivele din Curriculumul național și cu obiectivele de planificare 

strategică și operațională. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Pondere: 2 Pondere: 2 

 

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  ● Elaborarea Curriculum modificat  pentru elevii cu CES, anul de studii 2021-

2022; 

● Lucrul individualizat cu elevii cu CES în baza PEI; 

● Pregătirea elevilor pentru concursurile la disciplinele școlare;  Participarea 

elevilor la concursurile locale/raionale/republicane.;  Programul Comisiei pentru 

activitatea cu elevii dotaţi, discutat la şedinţa CP  nr. 15 din  03.09.2021. 

Constatări În instituţie este asigurat sprijinul individual pentru elevi şi se realizează o comunicare 

didactică eficientă prin  racordarea frecventă a rezultatelor la standardele şi 

referenţialul de evaluare.Activitățile extracurriculare se realizează conform graficului 

elaborat în baza programului activităților extracurriculare/extrașcolare, dar cu 

valorificarea cunoștințelor de la disciplinele școlare, desfășurate de către Comisiile 

Metodice. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 1,5 

Total standard 14 

 

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  ● Laboratoare şcolare la chimie,fizică,biologie(registru de evidenţă a 

bunurilor); 

● Atelierele şcolare la educaţia tehnologică -2; 

● Sală de festivităţi - 1; 

● Săli de sport-2; 

● Planul activităţilor extracurriculare pentru anul şcolar 2020-2021; 

● Registrul de evidență a manualelor eliberate în clasă; 

●   Schema de închiriere a manualelor școlare;  

●     Evidența presei;  

● Asigurarea elevilor în proporție de 100% cu manuale școlare; 

●     Biblioteca este dotată cu mobilier corespunzător, adaptat spațiului și 

utilizatorilor, ajustat din punct de vedere ergonomic confortabil; 

● Fondul de carte corespunde numărului de elevi din instituţie;  

●   Liceul dispune de depozit pentru manuale și o sală de lectură renovată 

cu suficiente rafturi pentru fondul de carte existent; 

● Registru de evidență zilnică a activității bibliotecii școlare. 



Constatări Instituţia asigură accesul elevilor la resursele educaţionale şi implică elevii şi 

părinţii în procesul decizional. Toţi elevii sunt asiguraţi cu manuale şcolare,au 

acces în săli de lectură . Pentru asigurarea accesului elevului la resursele 

educaţionale, instituţia a coordonat orarul lecţiilor cu orarul activităţilor 

curriculare 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 

2   

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului modificat sau 

a PEI 

Dovezi  ● Baza de date cu privire la rezultatele academice ale elevilor.Anexă din 

raport; 

● Baza de date cu privire la rezultatele  testării naționale/examenelor 

gimnaziale/BAC ,2021-2022. Anexă din rapor; 

● Analiza rezultatelor sesiunii de susținere a tezelor de iarnă/vară 

probleme, analiză, propuneri de eficientizare; 

● Rezultatele controlului „Elaborarea Tezelor Semestriale/evaluărilor 

iniţiale/semestriale/anuale. Procese -verbale la Comisii Metodice, proces - 

verbal la CA; 

● Baza de date cu privire la performanţele elevilor la olimpiadelor 

interşcolare. Anexă din rapor,; 

● Baza de date cu privire la performanţele elevilor în cadrul concursurilor 

extracurriculare/extraşcolare; 

●   Ordinul nr. 16  din 07.02.2022 Cu privire la desemnarea persoanei 

responsabile pentru gestionarea bazei de date SAPD; 

● Panoul: Gala Olimpicilor; 

● Rezultatele academice, media semestrială /anuală, % reuşitei, % calităţii, 

la nivel de clasă, /treaptă primară/gimnazială/liceală, anexe din raportul anual al 

directorilor adjuncți pentru instruire, pentru anul 2021-2022; 

● Rapoarte anuale al directorilor adjuncţi, pentru anul de studii 2021 - 

2022, prezentate la şedinţa CP nr 29 din 07.09.2022. 

Constatări Instituția deține informații privind succesul elevilor, find discutate la şedinţele 

CM,CP,CA prin prezentarea informaţiei şi a rapoartelor directorilor adjuncţi 

responsabili. 

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  ● Concurs Naţional de Creaţie „Moldova are talent Pro - Viaţă 2022”, 

30.04.2022. Diplomă de gradul I, secțiunea Arta Plastică   (grafică); 

● Concurs Național „Fii un artist al Dunării!”, 2021. Diplomă de gradul 

II, categoria  Lucrare de Artă; 

● Concurs Republican „Tânărul Cercetător Criminalist”, 29.04.2022. 

Premiul II, Premiul III 

● Concurs Republican la limba engleză „ A chance, une chance”. 

Diplomă de gradul II  - etapa raională; 

● Festival raional „Poezia-n vers de dor”. Ediția a V-a. Diplomă de 

mențiune (2);  

● Concurs online  organizat de biblioteca raională „Andrei Ciurunga”  



„Grigore Vieru -poetul care ne uneşte!”, 14.02.2022. Diplomă de gradul I, 

Diplomă de gradul II (2 locuri), categoria  Recital de poezie; 

● Concurs Raional online  organizat de DGÎ Cahul  „Grigore Vieru - O 

lacrimă de dor”, 2022. Diplomă de gradul II-1, Diplomă de gradul III-1, 

Mențiune -2 la categoria  Recital de poezie 

● Festivalul-concurs de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineret „Steluțe 

Cahulene”, 2021. Diplomă de gradul II, Diplomă de gradul III; 

● Jocurile Olimpice ale Elevilor - 2022. Diplomă de gradul I 

     (4 locuri); 

●   Informații Postate pe pagina de Facebook; 

● Ordin nr. 56 din 25.05.2022 de mulțumire și  stimulare a elevilor. 

Constatări Instituţia realizează o politică obiectivă, echitabilă şi transparentă de 

promovare a succesului şcolar, care funcţionează pe toate segmentele 

activităţii educaţionale. Elevii sunt ghidaţi spre participarea la concursuri 

naţionale, internaţionale. La careul final sunt menționați elevii eminenți, elevii 

care participă la activitățile extracurriculare. Este menţionat “Elevul anului”.   

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 

 

Domeniu: Curriculum/ process 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  ● Asistenţe la ore conform planului de activitate managerial lunar( graficul de 

asistente, fise de asistenţe la ore în portofoliul directorului adjunct); 

● Catalogul orelor opţionale; 

Cereri ale copiiilor cu privire la orele opţionale pentru anul de studii 2021- 2022; 

● Procese verbale ale şedinţelor cu părinţii cu privire la oferirea orelor opţionale; 

● Activitatea cercurilor pe interese. 

● Utilizarea Instrumentelor TIC (Zoom, Meet, Google Meet, Viber, Classroom); 

Constatări Instituţia asigură implicarea şi participarea liberă a elevilor în realizarea activităţilor 

educaţionale planificate. Elevii au dreptul de a studia disciplinele opţionale alese la 

dorinţe. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere:

2  

Autoevaluare conform criteriilor:  

0,75 

Punctaj acordat:  

1,5 

Total standard 6,5 

 

Dimensiune IV 

Eficienţa 

educaţională 

Puncte forte Puncte slabe 

●   Instituția deține informații complete privind 
performanțele elevilor; 

●  Rezultatele la testarea naţională/ 

gimnazial/BAC ne demonstrează că elevii ating 
standardele de evaluare; 

● ●      Cadrele didactice îmbină reușit 

metodele educaționale cu scopul motivării elevilor în 

timpul studierii materiei, orientează elevii spre 

succes,  asigură o relaţie de parteneriat în cadrul 
activității educaționale; 

● ●  Utilizarea  TIC- ului în cadrul procesului 

educaţional. 

- Nivelul scăzut al motivării 
cadrelor didactice pentru 

dezvoltarea  profesională - 

încadrarea  personalului didactic 
deţinător de grade didactice în 

proporţii de 83,3%, dintre care 

27,08%- deţin gradul I şi superior. 

- Fonduri modeste pentru 
premierea și motivarea elevilor 

dotați și a cadrelor didactice cu 

performanțe. 
- Frica de a explora 

mijloacele TIC de către cadrele 

didactice;  



 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile echității de 

gen 

Domeniu: Management 

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

prin informarea în timp util și pe diverse căi a elevilor/ copiilor și părinților în privința acestor politici și 

programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a activităților de prevenire a discriminării 

de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul interrelaționării genurilor  

Dovezi  ● Planul managerial al instituţiei; 

● Activităţi extracurriculare/extraşcolare favorabile dezvoltării 

echitabile a genurilor; 

● Registru de evidenţă a sesizărilor a fişelor de sesizare a cazurilor de 

ANET.  

● Raport semestrial/anual privind cazurile suspecte de abuz, negligee, 

exploatare şi trafic al copilului (Anexa). 

Constatări În cadrul activităţilor educative se observă o echitate între fete şi băieţi, etnie 

şi religie. Elevii sunt familiarizați cu conceptele cheie ale educaţiei de gen în 

cadrul orelor de curs. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor:                                

                                       0,5 

Punctaj acordat: 

                        1  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

didactice în privința echității de gen 

Dovezi  ● Elaborarea Politicii de Protecție a Copilului în conformitate ci Acordul 

de colaborare dintre DGÎ Cahul și Centrul de Prevenire a Abuzului față de 

copii.  Ordinul nr.52 din 15.09.2021; 

● Participarea managerilor școlari, șefilor adjuncți, psihologului școlar, 

diriginților de clase și responsabilului de ANET la atelierele tematice în cadrul 

proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni” 

finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu 

UNICEF , pe parcursul anului;  

● Informarea profesorilor de Educaţia fizică cu privire la diferenţele de 

gen în funcţie de exerciţii fizice.  

Constatări Administraţia instituţiei planifică sistemic  formarea cadrelor didactice în 

domeniul educaţiei sensibile la gen. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 1,5  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor cheie ale 

educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen 



Dovezi  ● Plan managerial anual; 

● Familiarizarea fetelor şi băieţilor cu conceptele cheie al educaţiei 

sensibile la gen în cadrul orelor de Educaţie Civică, Dezvoltare Personală, 

Biologie, Educaţie pentru sănătate; 

● Participare la discuții publice destinată tinerilor în cadrul proiectului 

„Tinerii și autoritățile locale din raioanele Cahul și Ungheni - împreună pentru 

o comunicare fără violență și stereotipuri de gen”, finanțat de Uniunea 

Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF . 

19.11.2021, ordin  DGI Cahul nr.521 din 15.11.2021; 

● Parteneriat cu IMSP CS Cahul Centrul de Sănătate prietenos Tinerilor 

“Agape”; 

● Participare în cadrul Programului  PISA din perspectiva dimensiunii de 

gen; 

● Cercuri pe interese/ secţii sportive. 

Constatări În instituţie se desfăşoară sistematic activităţi de bune practici în vederea 

formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul. Elevii se 

implică  în multiple activităţi curriculare/ extracurriculare. În instituţie 

activează cercuri după interese/ secţii sportive în care sunt implicaţi atât fetele 

cât şi băieţii comunicând prietenos, colaborând la realizarea diverselor sarcini.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor:  

0,75 

Punctaj acordat: 1,5  

Total standard 4 

 

 

Dimensiune V 

Educaţie sensibilă 

la gen 

Puncte forte Puncte slabe 

-integrarea problematicii de gen în 

predarea disciplinelor umanistice 

în scopul iniţierii elevilor în 

studiile de gen; 

-flexibilizarea şi diversificarea 

activităţilor de participare atât a 

fetelor atât şi a băieților; 

-servicii de consiliere pentru 

părinţi şi elevi în domeniul 

comunicării interrelaţionării 

genurilor. 

-stereotipurile sociale formează 

bariere pentru integrarea elevilor  în 

activităţile educaţionale.   

 

 

  



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

a fi prezentat la  DGÎ Cahul, în vederea evaluării externe: 

 

Standard 

de 

calitate 

 

Punct

aj 

maxim 

* 

Anul de studiu 

2021 -2022  

Autoevaluare, 

puncte 

Nivel 

realizare, 

% 

1.1 10 8,5 85 

1.2 5 4,75 95 

1.3 5 3,75 75 

2.1 6   5,75 95,83 

2.2 6 5,25 87,5 

2.3 6  4,25 70,83 

3.1 8 6,5 81,25 

3.2 7 6,25 89,28 

3.3 7  6 86,14 

4.1 13 12,5 96,15 

4.2 14 12,25 87,5 

4.3 7 6,5 92,85 

5.1 6 4 66,66 

Total 100 85.30 85,30 

 

Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic: 

 

Anul de 

studiu 

Nr. total cadre 

didactice 

Distribuția calificativelor 

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător 

2021-2022 48 29 19 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 Hanganu Gheorghe se aprobă  

2021-2022 Olteanu Ala se aprobă  

2021-2022 Porumb Eugenia se aprobă  

2021-2022 Caciura Ina se aprobă  

2021-2022 Ungureanu Maria se aprobă  

 

 

 

 

Semnătura cadrului de conducere  _______________________ 
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