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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

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

copiilor 

Domeniu: Management 

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

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

Dovezi  Certificat de înregistrare nr.034601 a IPLT „M.Sadoveanu ” din 12.12.2012, 

cu extras din Registrul de Stat al Organizațiilor Necomerciale emis de 

Ministerul justiției al Republicii Moldova la 03.04.2015, nr. inregistrare 5592.  
Autorizaţia sanitară pentru funcţionare a instituţiei emisă de Centrul de 

Sănătate Publică nr. 002199/2019 

Autorizația sanitar-veterinară de funcționare a instituției, emisă de Agenția 

Națională pentru Siguranța Alimentelor ASVF nr.0025239; 
Proces verbal nr. 1 din 23.08.2021 al ședinței comune CP și CA privind 

revizuirea și aprobarea ROF al instituției 

Statutul Instituției Publice Liceul Teoretic „M. Sadoveanu” avizat de 
Ministerul Educației al Republicii Moldova, înregistrat cu nr.336 la Ministerul 

Justiției al Republicii Moldova pe data de 12.12.2012, aprobat la ședința 

Consiliului Profesoral, proces verbal nr.2 din 03.12.2012; 
  

Ordin nr.147 din 03.09.2021 Cu privire la numirea persoanei responsabile 

domeniul PC și SE în liceu;  

 Ordin nr.147 din 03.09.2021 Cu privire organizarea acțiunilor de protecție 
în instituție si a tehnicii securității în laboratoare;  

Procese verbale  cu semnăturile elevilor privind TS în laboratoare, în 

perioadele de vacanță  
Proces verbal nr. 1 din 23.08.2021 al ședinței comune CP și CA privind 

aprobarea Planului de acțiuni de protecție aplicate pentru reluarea activității 

educaționale, în situații de criză;  

Notă informativă privind starea de sănătate a elevilor în anul 2021, Proces-
verbal nr. 8 din 23.12.2021 al ședinței CP.  

Lucrătorul medical coordonează și monitorizează acest proces completând o 

serie de registre cum ar fi:  
- Registrul de evidenţă a stării sănătăţii lucrătorilor din blocul alimentar;  
-  Registrul de evidenţă a scabiei şi pediculozei, pe ani: 01.09.2020; 

01.09.2021:  
- Registrul de sănătate și educaţie pentru sănătate, din 01.09.2020; 

01.09.2021;  
- Registrul de primire a copiilor bolnavi, pe anii 01.09.2020; 01.09.2021;  
- Jurnalul lucrărilor sanitare și educaționale, anual de la 01.09.2020; 

01.09.2021;  
- Jurnalul de înregistrare a bolilor infecțioase, din 01.09.2020; 01.09.2021;  
- Cărțile / certificatele medicale ale profesorilor; 
- Registrele medicale referitoare la starea de sănătate a elevilor/ copiilor și a 

salariaților; 
● Ordin nr.143 din 03.09.2021 ,,Cu privire la organizarea alimentației pentru 

elevii din clasele 1-12” 
● Proces-verbal nr. 8 din 23.12.2021 al ședinței CP privind securitatea vieții și 

sănătății copiilor pe perioada vacanței de iarnă. 
● Ordinul nr. 141 din 03.09.2021 cu privire la instruirea elevilor și angajaților 

privind respectarea normelor de sănătate și securitate în activitate. 
● Proces verbal nr. 1 din 23.08.2021 al ședinței CP, întrebarea 2, „ Instruirea 

salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ca urmare a situației 
epidemiologice din țară și apariția riscului de îmbolnăvire cu COVID-19” 

● Buletine de verificare metrologică a contoarelor gaze, energie electrică 
● Act de cercetare tehnică a coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie 
● Plan de evacuare în cazuri de situații excepționale 
● Act de constatare a gradului de pregătire tehnică pentru funcţionarea sistemelor 

de gaze 
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Meniu-model pentru două săptămâni, aprobat de ANSA și CS 

Constatări Instituția deține documentația tehnică, sanitaro-igienică și medicală obținute în 

baza verificării/ controalelor organelor ierarhic superioare de specialitate, prin 

care se atestă pregătirea instituției pentru desfășurarea procesului educațional.  
Cadrele manageriale din cadrul instituției monitorizează permanent respectarea 

normelor sanitaro-igienice. Asistența medicală din cadrul instituției completează 

registrele medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor și a angajaților 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:  Punctaj acordat: 1  

 

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

toată durata programului educativ 

Dovezi  Prevederi în Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al instituției, 

revizuit și aprobat în cadrul ședinței comune CP, CA proces verbal nr. 1 din 

23.08.2021.  
Ordinul directorului cu privire la angajarea personalului de pază  

Contract Individual de Muncă cu personalul de pază 

Fişe de post pentru personalul de pază 
Plan de acțiuni în scopul asigurării condițiilor și siguranței membrilor 

comunității școlare. 

Planuri de acţiuni comune cu Direcţia Situaţii Excepţionale, Comisariatul de 
Poliţie,  

Ordin nr.147 din 03.09.2021 Cu privire la numirea persoanei responsabile 

domeniul PC și SE în liceu;  

 Ordin nr.147 din 03.09.2021 Cu privire organizarea acțiunilor de protecție în 
instituție si a tehnicii securității în laboratoare 

Ordine ale directorului cu privire la avertizarea elevilor despre regulile de 

securitate la activităţile şcolare, extraşcolare, sărbători; 
Instituția este îngrădită cu gard și porți; 

Plan de evacuare afișat la etajele blocului 

Senzori antiincendiari în blocul alimentar 

Constatări Administrația instituției de învățământ asigură paza și securitatea tuturor elevilor 
din cadrul instituției în conformitate cu prevederile politicii școlii privind 

securitatea elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 0,75 

 

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

Dovezi  Proces verbal nr. 1 din 23.08.2021 al ședinței comune CP ș CA privind 

revizuirea și aprobarea ROF al instituției. 
Orarul lecțiilor și al activităților este întocmit respectând Planul-cadru și 

particularitățile de vârstă ale elevilor, aprobat la CP, CA, proces verbal nr. 1 din  

Testele de evaluare/tezele sunt repartizate uniform, nu mai mult de1 per zi; 
Activitățile extracurriculare sunt planificate echilibrat după programul de bază; 

Un grafic echilibrat  al pauzelor ( care ar asigura securitatea și protecția 

copiilor) pentru alimentația elevilor; 

Graficul evaluărilor sumative în clasele de elevi la disciplinele școlare 
Registrul de evidență a orelor înlocuite 

Graficul desfășurării activităților în cadrul atestării; 

Constatări Administrația instituției de învățământ elaborează un orar echilibrat, flexibil în 
care disciplinele exacte alternează cu cele umanistice, artistice, tehnologice și cele 

sportive, conform particularităților de vârstă și asigură raportul optim între timpul 

instruirii formale și cel al instruirii nonformale, între timpul de învățare și timpul 

de recreere. Programul de activitate se desfășoară într-un singur schimb. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 2 
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Domeniu: Capacitate instituțională 

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

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

Dovezi  Nr. de locuri la mese/ bănci corespunzător numărului de elevi în clasă; 

Clase dotate cu mobilier corespunzător, comod ciclului primar şi gimnazial/liceal, 
bănci individuale (reglabile); 

Act de predare-primire a băncilor şi scaunelor, pentru clasa de elevi 

responsabilului de cabinet; 
Registru de inventariere 

Asigurarea locurilor individuale și tehnicii pentru fiecare elev în laboratoarele 
digitale; 

Constatări Instituția de învățământ asigură fiecărui elev din școală un loc de lucru în bancă/la 

masă, corespunzător taliei sale,  particularităților psihofiziologice individuale, 
inclusiv bănci individuale reglabile și fixe.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

Dovezi  Respectarea cerințelor cu referire la iluminarea spațiilor; 

Dotarea cabinetelor de studii cu tehnică de calcul și echipamente corespunzător 
specificului activității/pentru asigurarea procesului educațional (table interactive, 

calculatoare, laptopu-uri, imprimante, televizoare, proiectoare,etc) 

Orar de igienizare a spațiilor, inclusiv pe timp de criză pandemică 
Echipament pentru asigurarea condițiilor sanitare;  

Procese verbale privind informarea elevilor cu regulile de securitate în 

laboratoarele de fizică, chimie, biologie, informatică, educație tehnologică, 

educație fizică 
Evidența  utilajelor,  dispozitivelor,  ustensilelor  şi materialelor in laboratoarele 

de chimie, biologie, fizică in acte de predare-primire și asumare răspundere.   

Dotarea liceului cu sistemul antiincendiar, stingătoare 
Asigurarea tuturor spațiilor cu dezinfectanți, grupurile sanitare și cantină cu apă 

caldă, săpun lichid, aparate de uscare a mâinilor, dozatoare de dezinfecție a 
mâinilor. 

Constatări Instituția asigură cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, etc.) 

sălile de clasă, terenurile sportive, biblioteca, în concordanță cu particularitățile 
psihofiziologice individuale ale elevilor, termenele de valabilitate, cerințele de 

securitate și normele sanitare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

copiilor*(după caz) 

Dovezi   Acte de predare - primire a lucrărilor de reparație capitală a blocului alimentar. 

 Cantină cu spații speciale pentru prepararea/păstrarea produselor, reparate și 

dotate recent. 258 m 

 Sală de mese pentru 120 de elevi; 

 Spații separate pentru prepararea hranei; 

 Veselă pentru servirea hranei 160 seturi 

 Graficul de curățenie și dezinfectare în cantină; 

 Ordinul nr. 143 din 03.09.2021 cu privire la organizarea alimentației elevilor, 

graficul servirii mesei de către elevii claselor I-XII respectând normele sanitare 
particularitățile de vârsta și programul de activitate al elevilor. 

 Carnetele cu controlul medical al angajaţilor 

 Lista produselor alimentare promovate, limitate și  interzise 
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 Registrul sănătăţii salariaților cantinei  

 Registrul de rebutare a bucatelor 

 Registrul de rebutare  a produselor alimentare și materiei prime 

 Planul de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare şi a infecţiilor intestinale 

 Meniuri model zilnice; 

Constatări Instituţia dispune de spaţiile necesare pentru servire şi pregătirea hranei, pentru 

prelucrarea diferitor produse, depozite pentru legume, alimente, frigidere, 

congelatoare pentru păstrarea hranei conform normelor; veselă și alt utilaj 

corespunzător;  Personalul din cantină este instruit cu examenul sanitar efectuat.  
Alimentația elevilor este monitorizată sistematic de către asistenta medicală 

Persoanele responsabile întocmesc și completează sistematic documentația 

specifică. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi   Spații sanitare în interior în cele 2 blocuri de studii, cantină, în apropierea 

vestiarelor, conform normelor: apă caldă, dozatoare cu săpun, uscătoare 

pentru mâini.  

 WC-uri ApaSan (toalete uscate) separate pentru băieţi/fete/CES, în incinta 

instituţie- 17 nr cabine; 

 WC in curtea școlii menținut în stare bună 

 12  lavoare apă caldă, dozatoare cu săpun, uscătoare pentru mâini. 

 2 lavoare cu apă curgătoare în bibliotecă, cabinetul asistentului medical. 

 Vestiare separate pentru băieţi şi fete dotate cu dulapuri individuale 

 Fișe informaționale pentru utilizarea corectă a toaletelor, pentru spălatul 

corect al mâinilor 

Constatări Instituția de învățământ dispune de blocuri sanitare reparate capital (toalete, 

lavoare dotate cu apă caldă, dozatoare pentru săpun, uscătoare electrice,  pentru 
mâini) care corespund normelor sanitare în vigoare asigurând confortul elevilor de 

diferite vârste. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

Dovezi   Extinctoare cu termene de valabilitate actuale; 

 Panou antiincendiar; 

 Instruirea periodica elevilor  

 Listele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securității la orele de fizică, 

chimie, educația tehnologică, educația fizică și în perioada vacanțelor. 

 Ordinul nr. 147 din 03.09.2021 cu Cu privire organizarea acțiunilor de protecție 

în instituție si a tehnicii securității în laboratoare 

 Ordinul nr. 141 din 03.09.2021 „Cu privire la organizarea măsurilor sănătate și 

securitate,  protecție civilă”; 

  Blocul central al instituției dispune de 6 ieşiri; 

 Scheme de evacuare amplasate pe holurile etajelor; 

Constatări Instituţia dispune de sistem antiincendiu, 2 panouri antiincendiare. Elevii se 

instruiesc periodic cum să acţioneze în caz de incendiu și situații excepționale. In 

cantina școlii este  instalat un sistem de alarmă care se activează în caz de scurgere 
de gaze, care pot provoca  incendiu.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1 
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Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi  Listele cu semnăturile elevilor referitoare la faptul că au fost familiarizați cu 

Regulile de securitatea vieții și sănătății elevilor în laboratoare, ateliere, pe 
terenul și în sala de sport etc.  
Planul de managerial pentru anul de studii 2021-2022, aprobat în cadrul CP, 

proces-verbal  nr. 1 din 23.08.2021 
Proiecte didactice în cadrul orei de Dezvoltare Personală - predarea modulului 

Securitatea personală 

Activități planificate și desfășurate privind formarea unui comportament 
responsabil în situații de risc la nivel de clasă;  

Ordin nr.154 din 06.09.2021 cu privire la organizarea decadei educației rutiere 

Ordin nr. 164 din 20.09.2021 cu privire la activitatea practică în cadrul Campaniei 

de instruire a populației în domeniul acordării primului ajutor premedical „Vino și 
învață cum să salvezi o viață”; 

Ordin nr. 102 din 13.04.2022 Cu privire la formarea cadrelor didactice/manageriale 

cu privire la bazele securității vieții; 
Ordin nr. 179 din 04.10.2021 cu privire la lunarul securității cibernetice  

Ordin nr. 184 din 11.10.2021 Cu privire la activitățile de formare  a 

comportamentului responsabil  în situații excepționale și/sau de risc – delegare 

grup copii la Muzeul Pompierilor – „Centrul de instruire de siguranță a vieții", or. 
Chișinău. 

Poze de la activități; 

Ordin nr. 114 din 18.04.2022 cu privire la securitatea vieții și sănătății copiilor în 
perioada vacanței de Paști. 

Ordin nr, 119 din 21.04.2022 cu privire la implementarea proiectului educațional 

informativ național „Creșterea gradului de conștientizare a profesorilor și elevilor 
din raionul Cahul cu privire la COVID-19 prin intermediul jocurilor educaționale” 

Ordin nr.130 din 27.04.2022 cu privire la pregătirea elevilor și ordinul nr. 152 din 

23.05.2022 cu privire la participarea la competiția Școala Securității pentru copii 

„Împreună reducem riscurile” 2022 

Constatări În instituție sunt organizate diverse activități interdisciplinare pentru elevi privind 

respectarea regulilor de circulație rutieră. De asemenea, în parteneriat cu instituțiile 

abilitate în domeniu  au fost organizate seminare de instruire privind acordarea 
primului ajutor medical 

Cadrele didactice acordă o atenție sporită formării unor competențe specifice, a 

unor comportamente corecte la elevi, în cadrul orelor de Dezvoltare personală, a 

disciplinelor de studii, dar și în cadrul activităților scout-iste, practice; 
Elevii manifestă un comportă adecvat în situații de risc simulate, dar și în viața de 

zi cu zi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 9,75 

 

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității 

fizice și psihice a fiecărui elev/ copil 

Domeniu: Management 

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

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

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

Dovezi  Plan managerial pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința CP 

Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, 

exploatare și trafic al copilului;  

ROF revizuit și aprobat – Proces verbal nr. 1 din 23.08.2021 al ședinței comune CP 

și CA  
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Fișe de sesizare – parte componentă a portofoliului profesional conform 

Nomenclatorului IP LT „M.Sadoveanu”  

Plan de prevenire/  de  intervenţie  în  cazurile  de  abuz, neglijare, exploatare, 

trafic al copilului; 

Ordin  146 din 03.09.2021 Cu privire activitatea Comisiei  de prevenire a cazurilor 
de Violență/Abuz, Neglijare, Exploatare, Trafic a copilului  (ANET/VNET) 

Proces verbal nr.01 din 23.08.2020 al ședinței comune CP și CA cu privire la 

informarea angajaților despre procedura de intervenție a lucrătorilor instituției de 
învățământ în cazurile de ANET” 

Fișele de post ale cadrelor didactice 

Panou informativ /acces la actele privind   prevenirea/ intervenția  în  cazurile  de  
abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului; 

Rapoarte semestriale cu privire la evidenţa sesizărilor cazurilor de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic. 

Colaborare cu APL în vederea soluționării cazurilor cu implicarea copiilor din 
grupul de risc. 

Procese verbale ale ședințelor cu părinții generale și la nivel de clasă cu privire la 

informarea  despre procedura de sesizare și intervenție in cazurile de ANET. 
Ordinul nr.191 din 18.10.2021 cu privire la participarea la atelierul de formare 

privind respectarea dreptului copilului; 

Ordinul nr. 179 din 04.10.2021 cu privire la lunarul securității cibernetice. 

Chestionare privind nivelul de satisfacție și stării de bine în scoală (realizat de CE) 
Ordinul nr.191 din 18.10.2021 cu privire la atelierele de formare națională în 

domeniul prevenirii actelor de ANET. 

Plan de activitate al psihologului școlar 
Desfășurarea campaniei „Maratonul scrisorilor”  Amnesty International 

Ordinul nr. 194 din 19.10.2021 cu privire la semnarea parteneriatului transnațional 

IP LT „M. Sadoveanu” s. Giurgiulești și Centrul școlar pentru Educație Incluzivă 
Tîrgu Neamț, jud. Tîrgu Neamț România și a programului de activități. 

 

Constatări Administrația instituției proiectează diverse acțiuni de colaborare cu familia și cu 

alte instituții abilitate pe segmentul protecției elevului, desfășoară acțiuni de 
informare a comunității școlare cu privire la procedurile legale de intervenție în 

cazurile ANET.implementează Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare 

instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituției în cazurile de abuz, 
exploatare, trafic de ființe umane. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 0,75  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi  Ordinul nr.191 din 18.10.2021 cu privire la atelierele de formare națională în 

domeniul prevenirii actelor de ANET, inclusiv lista participanților;  

Plan de activitate al serviciului psihologic; 
Planificarea activităților de consiliere la nivel de clasă; 

Ordinul nr. 146 din 03.09.2021 cu privire la desemnarea coordonatorului de 

prevenire a cazurilor de ANET, aprobarea planului de activitate al comisiei. 

Implementarea  proiectului „Universitatea părinților” Fundația Terre des homme și 
a reprezentanților proiectului in scopul alfabetizarii părinților pentru prevenirea 

actelor de violență , agresiune asupra copiilor, ordinul nr 87 din 17.05.2021  

Activități comune cu reprezentanții APL, asistență socială locală, poliție privind 
soluționare unor situații ale copiilor din grupul de risc. 

Dosarele cu toate materialele și acțiunile întreprinse de psihologii din instituție. 

Chestionare realizate de elevi (CE) și administrația liceului 

Consiliul Profesoral tematic „ Instituția modernă și pedagogul: potențial, tehnologii 
și parteneriat cu alți factori sociali” PV nr 10 din 11.04.2022 
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Ordin nr. 179 din 04.10.2021 cu privire la lunarul securității cibernetice 

Colaborare cu reprezentanți ai confesiunilor religioase în scopul prevenirii și 

intervenției în situații de risc ale copiilor. 
Registrul de evidență a copiilor din grupul de risc; 

Registrul serviciului psihologic pentru anul de studii 2020-2021; 

Raportul de activitate privind organizarea și desfășurarea serviciului psihologic, 

anul de studii 2020-2021; 

Raportul de activitate al Comisiei privind ANET al copilului 

Panoul informațional/ avizier 

Constatări Angajații liceului sunt informați cu actele normative privind protecția fizică și 
psihică a fiecărui copil, fapt confirmat prin semnătură.În Regulamentul de 

organizare și funcționare a instituției sunt prevăzute acțiuni ce țin de combaterea/ 

profilaxia cazurilor de ANET. 
Cadrele didactice și manageriale participă la diverse activități de formare tematică, 

abordând aspectele însușite în sala de clasă, utilizează materiale informative și 

didactice, consiliază părinții. Angajații instituției sunt instruiți să-și asume 

responsabilitatea pentru protecția fizică și psihică a elevilor 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi  Prevederi de referinţă în planul de activitate ale directorului adjunct pentru 

educaţie/diriginte 

Lista copiilor din grupul de risc 

Implementarea proiectului de grant în cadrul proiectului „Abilitarea elevilor în 
vederea implicării în procesul decisional”, ordinul nr. 217 din 01.11.2021 

Implementarea proiectului de grant „Împreună prin sport”, ordinul nr.89 din 

01.04.2022 
Monitorizarea frecvenței elevilor și transmiterea informațiilor către CSP Cahul 

Campania de promovare a toleranței - Clubul ALEG,  

Ordinul nr. 75 din 22.03.2022 cu privire la organizarea și desfășurarea ședinței 
generale cu părinții 

Realizarea chestionării elevilor privind relațiile dintre membrii comunității școlare 

Proiecte didactice ale orelor de dezvoltare personală/ management al clasei 

Procese-verbale ale şedinţelor cu părinții la nivel de clasă 

Constatări LT „M.Sadoveanu” realizează un proces educațional formativ și sistemic de 

prevenire și combatere a oricărui tip de violență pentru cadrele didactice, elevi și 

personalul auxiliar. Nu s-au constatat cazuri de violență pe subiecte de etnie, 

confesiune sau gender. Se asigură informarea periodică a cadrelor didactice, 
părinților și copiilor despre tipurile de abuz, modalitățile de prevenire și acțiunile 

de intervenție în cazurile de ANET.. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

mintale și emoționale și implicarea personalului și a partenerilor Instituției în activitățile de 

prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății 

Dovezi  Plan  de  activitate  al  Serviciului psihologic şcolar pentru anul de studii 2021-

2022 
Fișe de evaluare psihopedagogică; 

Raportul de activitate al Serviciului psihologic școlar;  

Registre serviciului psihologic, direcția: activități de prevenire/ profilaxie 

Nota informativă cu privire la dimensiunile adaptării școlare ale elevilor 

preadolescenți. 
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Planul de activitate a grupului de intervenție ANET pentru anul școlar 2021-2022 

 Lecțiile informative înregistrate în catalogul școlar la pagina ”Managementul 

clasei”, ”Dezvoltarea personală”; 

Organizarea taberei de zi „Aleg să mă simt bine” pentru 40 copii din liceu, ordinul 

nr.222 din 15.08.2022. 

Proces-verbal al Consiliului Profesoral și CA nr. 1 din 23.08.2021, cu privire la 

familiarizarea cadrelor didactice, contra semnătură, cu actele legislativ-normative 

privind protecția copiilor”; 

Tarificarea orelor pentru activitățile extrașcolare (secții, cercuri) 
 Pregătirea psihologică a elevilor pentru susținerea examenele de absolvire IV, IX, 

XII (psiholog)- Proces verbal al ședinței cu părinții, semnăturile participanților. 

Chestionare/anchete/realizate de elevi și administrația școlii 
Fotografii de la activităţi 

Constatări În dependență de necesitățile elevilor, personalul calificat selectează, administrează 

şi interpretează instrumente de evaluare psihologică; elaborează şi implementează 

programe individualizate/de grup cu caracter preventiv şi/sau de intervenţie; oferă 
consiliere psihologică specializată în domeniul educaţional.  Colaborarea dintre 

psiholog, cadrele didactice, părinți asigură identificarea celei mai optime soluții la 

problemele cu care se confruntă tinerii.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 4,75 

 

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

sănătos de viață 

Domeniu: Management 

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

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

promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 

Dovezi  Planul de activitate al asistentului medical, înscrierile in fișele medicale ale 
elevilor; 

Centrul medicilor de familie oferă permanent informații (pliante, postere, etc) 

despre prevenirea unor maladii; 
Ordinul nr. 37 din 16.02.2022, ordinal nr. 38 din 16.02.2022, ordinal nr. 39 din 

16.02.2022 cu privire la organizarea ședințelor cu elevii și părinții claselor 

absolvente în vederea pregătirii psihologice pentru examenele de absolvire. 

Proiecte ale activităților sportive desfășurate in comun cu părinții, elevii în cadrul 
proiectului de grant „Împreună prin sport” GAL Lunca Prutului de Jos,  

Competiții sportive la nivel de școală – săptamâna sportului, luna octombrie  

Acord de colaborare cu Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „AGAPE” Cahul, 
semnat la 20.09.2021 

Organizarea, monitorizarea alimentației elevilor 

Contract de parteneriat cu AO „Centrul Media pentru Tineri” 12.08.2021, în 

vederea sponsorizării proiectului „Tineri Pro-Eco-Sănătate” 
Ordinul nr. 186 din 11.10.2021 cu privire la programul de educație pentru sănătate 

privind organizarea atelierului pentru elevii claselor VII-IX, X-XII organizat 

specialiștii Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor  Cahul 

Constatări Instituția colaborează cu părinții elevilor, cu serviciile publice de sănătate și cu 

celelalte instituții cu abilități legale în acest sens, în promovarea valorii sănătății 

fizice și mentale, stilului de viață în instituție și comunitate. Administrația 

instituției asigură accesul permanent al elevilor la servicii medicale printr-un 
cabinet de asistență medicală. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 2  
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Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 

Dovezi  Spații amenajate pentru discuți/confort : cabinetul psihologic, bibliotecă, ludotecă, 

centrul tinerilor. 

Cabinetul psihologului 
Planul de activitate al psihologului pentru anul de studii 2021-2022 

Actele normative ce demonstrează monitorizarea activității elevilor în cabinetul 

psihologului 

Proces verbal al ședințelor cu părinții claselor absolvente cu privire la consilierea 
psihologică a cadrelor didactice, elevilor și părinților pentru depășirea stărilor 

emoționale în contextul examenelor de absolvire  

Fişe de evidenţă ale elevilor / Testarea elevilor (la psiholog) 
Planul de activitatea al clubului ALEG (Adolescenți Lideri pentru Egalitate de 

Gen) în activități de consiliere de la egal la egal; 

Note informative cu privire la modalitățile de adaptare școlară a elevilor 

preadolescenți. 

Fotografii  

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

metodologice pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale copiilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

la programe ce promovează modul sănătos de viață 

Dovezi  Proiecte didactice de la Disciplina Consiliere şi Dezvoltare personală, Educația 

pentru societate 

Procese verbale ale ședințelor/activităților cu părinții la nivel de școală, clasă. 

Proces verbal cl CP nr. 8 din 23.12.2022, ordinul nr. 273 din 23.12.2022, privind 
informarea elevilor cu privire la prevenirea riscurilor de accidente, îmbolnăviri, în 

special în perioada vacanței de iarnă.  

Proiecte didactice ale activităților/orelor cu tematică la nivel de clasă; 
Predarea disciplinei opționale Educație pentru sănătate,   

Activități sportive, campanii, quiz-uri tematice organizate de CE  

Ordinul nr. 189 din 15.10.2021 cu privire la organizarea și desfășurarea săptamânii 
sportului (18-22 octombrie 2021) 

Ore practice de acordare a primului ajutor în comun cu asistentul medical la orele 

de dezvoltare personală, dirigenție sau discipline școlare;   

Organizarea alimentației pentru elevii claselor gimnaziale și liceale 
Prevenirea şi corectarea conduitelor greşite ale copiilor. Situaţia şcolară a elevilor 

la sfârşitul semestrului I a anului de studii 2021-2022.  

Activitatea Comisiei de prevenire a cazurilor de abuz și violență asupra elevilor 
Participarea elevilor la competițiile sportive la nivel local, raional confirmate prin 

ordinul directorului instituției, parteneriate/ competiții cu părinții; 

Constatări Instituția asigură securitatea și protecția tuturor elevilor. Sunt organizate proiecte 

tematice prin derularea activităților instructiv-educative și extracurriculare privind 
promovarea și susținerea modului sănătos de viață, prevenirea riscurilor de 

accident, îmbolnăviri și care contribuie la dezvoltarea comportamentelor specifice. 

Colaborează cu familia în direcția protecției copiilor. Cadrele didactice încurajează 
și sprijină elevii în manifestarea inițiativelor de a realiza activități de promovare a 

modului sănătos de viață. Elevii au acces la proiecte și programe educative ce 

susțin modul sănătos de viață. 
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Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 5 

 

Dimensiune I 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 
Prezența în instituție a documentației 

tehnice, sanitaro-igienice și medicală. 

Capacitatea instituțională asigură 
respectarea normelor sanitaro-igienice 

privind activitatea elevilor în sălile de 

clasă, conform particularităților 
psihofiziologice individuale 

Instituția este dotată și dispune de o 

bază materială adecvată care asigură 

securitatea și protecția tuturor elevilor. 
Se monitorizează permanent starea 

sănătății elevilor și angajaților 

Blocul alimentar renovat capital, 
corespunde normelor sanitare în vigoare 

asigură alimentația tuturor elevilor la 

solicitare. 
Funcționarea spațiilor sanitare cu 

respectarea criteriilor de accesibilitate 

funcționalitate și confort. 

Planificarea şi realizarea diferitor 
activităţi şcolare şi extraşcolare de 

prevenire şi combatere a violenţei în şcoală 

cu/fără implicarea părinţilor sau a altor 
reprezentanţi ai comunităţii; 

Asigurarea accesului tuturor elevilor la 

servicii de sprijin pentru dezvoltare fizică, 
psihică și emoțională: serviciul psihologic, 

serviciul medical, centrul de resurse 

(bibliotecă, ludotecă, centrul tinerilor). 

Realizarea activităților de prevenire și 
combatere a oricărui tip de violență, 

ANET.  

Colaborarea strânsă cu familiile copiilor 
și serviciul  public de sănătate, cu 

Inspectoratul de Poliție, APL, Direcția 

Asistență socială. 

Număr foarte mare de activități 

extracurriculare, planificate de 

organele ierarhic superioare; 
Necesitatea reparării sistemului de 

ventilație centralizată; 

Rețeaua electrică și sistemul de 
încălzire (parțial) învechite; 

Pierderi ale energiei termice. 

Lipsa spațiului pentru parcare 

amenajată, în spațiul adiacent al 
instituției; 

Incapacitatea de a soluționa 

eficient unele cazuri ale copiilor din 
grupul de risc din cauza 

iresponsabilității familiei. 

 

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  Proiectul managerial de activitate pentru anul de studii 2020-2021 

Regulamentul de organizare și funcționare al instituției revizuit și aprobat la  

ședința comună a CP și CA, proces verbal nr. 1 din 23.08.2021 
Consiliul Elevilor liceului  

 Mecanismul de selectare a disciplinei opționale de către elevii liceului 

Cota-parte a elevilor în Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral 
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Participarea părinților în Consiliul de administrație 

Realizarea sondajelor în rândul elevilor la inițiativa elevilor, administrației liceului 

Planul de activitate al Consiliului Elevilor  
Susținerea unor idei de proiecte de grant ale elevilor (CE) și implicarea /unui 

mentor (cadru didactic cu rol de responsabil) 

Implementarea proiectelor de grant ale CE care contribuie la soluționarea unor 

probleme identificate de elevi – instalarea camerelor de supraveghere în/pe 
teritoriul instituției 

Ziua Autoconducerii – activitate în parteneriat profesor-elev; 

Constatări Instituția acordă elevilor dreptul de a fi aleşi în structurile de conducere ale 
instituţiei de învăţământ şi să participe la evaluarea şi promovarea calităţii 

învăţământului. Conferă elevilor dreptul de a constitui asociaţii sau organizaţii care 

au drept scop apărarea intereselor lor şi de aderare la acestea. Elevii participă activ 

la procesul de luare a deciziilor cu referire la activitatea instituției. Inițiativele 
elevilor sunt auzite și valorificate.  

Oferă părinţilor dreptul de participare la întocmirea programului de activitate al 

instituţiei de învăţământ, de alegere şi de a fi ales în organele administrative şi 
consultative ale instituţiei de învăţământ, de înfiinţare a asociaţiilor ale părinţilor, 

având ca scop principal contribuirea la dezvoltarea instituţiei de învăţământ. 

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  Ordinul nr. 221 din 08.11.2021 cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor 

în Consiliul Elevilor. 
Ordinul nr. 227 din 12.11.2021 cu privire la constituirea componenței Consiliului 

Elevilor, desemnarea președintelui CE; 

Acte ce vizează activitatea CE 

Plan de activitate al CE și activități organizate; 
Spațiu alocat, dotat pentru activitatea tinerilor, CE, clubul ALEG, clubul 

voluntarilor 

Activitatea clubului ALEG – Adolescenți Lideri pentru Echitate de Gen 
Implementarea unor mini - proiecte de grant la inițiativa Ce, a grupurilor de 

inițiativă a elevilor: 

- Ordinul  145 din 17.05.2022 - „Ne dezvoltăm într-un mediu sănătos!” 
- Ordinul 89 din 01.04.2022 – „Uniți prin sport” 

Participarea reprezentanților la ședințele Consiliului profesoral, Consiliul de 

Administrație. 

Ordinul nr. 206 din 27.10.2021 cu privire la organizarea Decadei liceului   

Constatări Consiliul Elevilor activează în baza regulamentului. Membrii Consiliului Elevilor 

sunt aleși în mod democratic. Reprezentanții Consiliului Elevilor participă la luarea 

deciziilor cu privire la problemele de interes pentru elevi. La ședințele Consiliului 

Elevilor se discută diverse probleme ale liceului. Există un  parteneriat al 
Consiliului Elevilor cu administrația liceului.  

Instituția susţinere şi încurajează elevii în formarea unor grupuri asociative în stil 

democratic şi implicarea acestora în viaţa şcolii. 

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  Mijloace de informare: Avizierul instituției, Panouri informative, Urna/boxa 

pentru opinii anonime; 
Reprezentanți ai CE în CP, CA 

Pagina pe rețele de socializare a CE 
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E-mail-ul instituţiei 

Grupuri închise la nivel de clasă (elevi, părinți, cadre didactice) 

Ore de dirigenție și management al clasei  

Constatări Elevii își pot exprima opinia cu privire la toate aspectele inclusive prin vocea 
Consiliului elevilor, discuții directe cu administrația liceului  ori prin în urna pentru 

opinii.  

Elevii își pot exprima poziția participând la sondajele de opinie lansate de 
administrația instituției sau de Consiliul Elevilor. 

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  Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Elevilor, de participare a elevilor la 

ședințele Consiliului de Administrație și Consiliul Profesoral 

Constatări Consultări online prin intermediul Google forms privind gradul de satisfacție al 

comunității educaționale referitor la calitatea instruirii, a relațiilor dintre membrii 

comunității școlare.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 0,75  

Total standard 5,25 

 

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

procesul educațional 

Domeniu: Management  

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

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

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

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

Dovezi  Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției 

Ordinul cu privire la Constituirea Consiliului de Administrație. 

Ordinele nr.37, 38, 39 din 16.02.2022 cu privire la organizarea și desfășurarea 
examenelor de absolvire cl. IV, IX, XII cu participarea părinților elevilor. 

Process verbal nr. 11 din 5.05.2022 al ședinței comune a CP și CA cu privire la 

planul de școlarizare pentru anul de studii 2022-2023 
Ordinul nr. 158 din 23.05.2022 cu privire la planul de școlarizare pentru anul de 

studii 2022-2023 

Programul Educațional Pas cu Pas 
Procese verbale ale ședințelor cu părinții la nivel de clasă, ședințe generale 

Ordinul nr. 84 din 24.03.2022 cu privire la organizarea și desfășurarea testării 

candidaților la examenele de absolvire, sesiunea 2022, informarea părinților 

privind rezultatele elevilor. 

Constatări Instituția încurajează implicarea părinților în structurile decizionale. Se realizează 

informarea privind progresul școlar și participarea comunității educaționale la 

luarea de decizii în cadrul ședințelor cu părinții la nivel de clasă, prin chestionare și 

implicare în proiecte educaționale. Administrația instituției planifică și încurajează 

implicarea părinților în calitate de persoană resursă în procesul educațional. 

Administrația liceului monitorizează sistematic părerile și opiniile părinților prin 

desfășurarea ședințelor, consultațiilor individuale, convorbirilor telefonice, scrisori, 

poștă electronică, aplicarea chestionarelor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1  
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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 parteneriat cu Centrul școlar pentru Educație Incluzivă Tîrgu Neamț, jud. 

Tîrgu Neamț România,ordinul nr.194 din 19.10.2021 
Acord de parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Tineri DACIA și Centrul 

CONTACT-Cahul, ordinul nr. 2017 din 01.11.2021 

Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 1 comuna Slobozia Conachi, județul 
Galați, România, ordinul nr. 254 din 26.11.2021. 

Acord de colaborare cu Junior Achievement Moldova privind predarea disciplinei 

Educație economică și antreprenorială 
Activităților comune  cu ONG EcoTur Giurgiulești, Fundația Terre des hommes, 

Federația Moldoveneasca de Fotbal, biblioteca publică din localitate;   

Demersuri / Acte de predare-primire a lucrărilor  privind îmbunătățirea condițiilor 

de învățare și odihnă pentru elevi/copii cu APL 
Participarea agenților economici în implementarea proiectelor. 

Constatări Instituția promovează sistematic și valorifică eficient parteneriate cu diverși 

reprezentanți ai comunității, pe aspecte ce țin de interesul elevului/ copilului. 

Acordurile de parteneriat încheiate cu diferite instituții educaționale și 
reprezentanții comunității au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de învățare și 

odihnă a elevilor.  

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  Reprezentanți ai APL, părinților, elevilor în CA (componenţa consiliului) 

Planul activităţii Consiliului de administraţie  

Procese-verbale ale Consiliului de administraţie; 
Participarea părinților la ședințe tematice la nivel de clasă, la ședințele generale la 

nivel de instituție 

Implicarea părinților în obținerea performanței școlare a elevilor care au o reușită 

mai puțin bună. 
Organizarea evenimentelor tradiționale și culturale cu implicarea părinților: 

Festivalul Colindelor, Festivalul Cântecului Pascal. 

Consilierea părinților de către psihologul școlar. 
Activități organizate în parteneriat cu părinții/ comunitatea. 

Constatări Instituția are un consiliu de administrație cu reprezentanți ai părinților, ai autorității 

publice locale, ai elevilor, care ia decizii și activează în baza unui plan coordonat, 

orientat spre asigurarea educației de calitate pentru toți elevii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 0,75 

 

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  Regulament de organizare și funcționare al instituției; 

Procese verbale ale ședințelor cu părinții 
Prezentări și ședințe informative 

Activitate de totalizare a activității CE, ordinul nr. 168 din 30.05.2022. 

Procese verbale ale ședințelor cu părinții privind exemenele naționale,  
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Pregătire psihologică a părinților în contextul sesiunii 2022, teze semestriale, 

testarea candidaților, examene de absolvire. 

Activități și proiecte cu participarea părinților ca persoane resursă;  
Orientare profesională a elevilor cu participarea părinților sau membrilor 

comunității ca persoane resursă; 

Constatări Administrația și cadrele didactice ale liceului încurajează părinții să se implice în 

calitate de persoană-resursă în procesul educațional (prelegeri pe un anumit 

subiect) și în activități extracurriculare (organizarea evenimentelor, organizarea 

excursiilor, activitățile pe interese). În instituție periodic se realizează sondaje, 

feedback al activităților, opinii ale părinților pe marginea implicării permanente a 

elevilor în consilierea aspectelor legate de viața școlară. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 5,50 

 

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  Planul managerial aprobat la ședința CP, proces verbal nr. 1 din 23.08.2021. 

Proiecte de lungă și scurtă durată la disciplina Dezvoltare Personală. 

Activităţi de promovare a diversităţii culturale, etnice, lingvistice, religioase în 

cadrul disciplinelor școlare, Dezvoltare personală;  
Activităţi organizate în cadrul diverselor sărbători: festivalul Colindelor, Festivalul 

Cântecului pascal, cu participarea diferitor confesiuni religioase; 

Determinarea copiilor din diverse grupuri sociale și completarea bazelor de date  
Plan de activități ai Clubului ALEG privind Săptămâna promovării Toleranței  

Activităţi în cadrul decadelor/zilelor pe discipline; 

Constatări Instituția promovează prin activitățile proiectate, organizate conviețuirea într-o 

societate interculturală bazată pe democrație, astfel în planul de activitate al 
instituției, proiectări de lungă durată la diferite discipline, inclusiv Dezvoltare 

Personală,  sunt proiectate aspecte ce țin de promovarea respectului față de 

diversitate, acceptarea diversității, prin activități culturale, artistice, educaționale, 
sportive.  

Relații de colaborare între elevi se formează și în procesul studierii diverselor 

discipline școlare, precum și în activitățile extracurriculare.. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 

Dovezi  Organizarea zilelor Limbii și civilizației engleze. 

Sărbătorirea Zilei Europei. 

Proiect managerial pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința consiliului 
profesoral, proces-verbal nr. 01 din 23 august 2021. 

Conferințe istorice și activități dedicate sărbătorilor istorice, 

Spectacole muzical literare cu ocazia sărbătorilor tradiționale în parteneriat cu 
APL, Casa de cultură; 

Feed-back-uri online/ directe din partea comunităţii; 

Activităţi didactice şi extracurriculare organizate de autorităţile locale sau de alţi 

reprezentanţi ai  comunităţii (cu  resurse  materiale,  umane informaţionale, acces 
la spaţii şi facilităţii etc.) 
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Constatări În instituție se organizează activități de promovare a tradițiilor și obiceiurilor 

naționale și ale altor popoare, activități întru consolidarea cunoștințelor de limbi 

străine în contexte nonformale și informale. Administrația instituției monitorizează 
sistematic respectarea diversității culturale, etnice, lingvistice, religioase și 

valorificarea multiculturalității în activitățile desfășurate, colectând permanent 

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 valorizantă a fiecărui elev/ copil 

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

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

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

Dovezi  Spații destinate activităților educaționale, extrașcolare, culturale la care are acces 

orice elev. 

Lista activităților extracurriculare pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la 

ședința Consiliului de Administrație, proces-verbal nr. 01 din 23.08.2021; 

Implicarea elevilor în activități extracurriculare, concursuri, campanii locale, 

raionale, naționale 

Bibliotecă și ludotecă dotată cu resurse material pentru valorificarea capacităților și 
abilităților personale. 

Constatări În instituție sunt create condiții avansate pentru respectarea diversității, 

valorificarea capacității de socializare a elevilor, implicarea în activități: training-

uri, dezbateri (clubul de dezbateri), ateliere de consiliere (psihologică, ore de DP, 
activități club ALEG, Ludotecă, etc.) în scopul combaterii/ dizolvării 

stereotipurilor și prejudecăților. Se atestă promovarea activităților de promovare a 

valorilor naționale și de stat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 

Dovezi  Planificări ale cadrelor didactice pentru activități curriculare și extracurriculare 

Participarea elevilor la concursuri de scriere a eseurilor, poeziilor pe diferite teme 
culturale și literare: „Poezia-n vers de dor”, „G.Vieru”etc. 

Participarea elevilor din Ansamblul „Giurgiuleanca” la festivalur-concurs „Florile 

dalbe 

Ordinul 110 din 18.04.2022 cu privire la participarea grupului „Giurgiuleanca” la 
festivalul concurs raional;  

Ordinul nr 137 din 25.08.2021 cu privire la organizarea sarbătorilor tradiționale 

Primul sunet, ordinul nr. 169 din 30.05.2022- Ultimul sunet. 
Ordinul nr. 112 din 18.04.2022 cu privire la delegarea grupului de elevi la 

competiția de lupte greco-romane. 

Ordinul nr. 31 din 14.02.2022 participarea elevilor claselor primare la concursul de 

poezie dedicate poetului Grigore Vieru 
Ordinul nr. 44 din 21.02.2022 cu privire la participarea la competiția sportivă, 

etapa zonală 

Oferta diversificată de discipline opționale, proces verbal al ședinței comune CP și 
CA nr. 1 din 23.08.2021; 

Activităţi organizate cu ocazia sărbătorilor tradiționale 

Ordinul nr. 221 din 08.11.2021 cu privire la alegerile Consiliului Elevilor. 
Ordinul nr. 64 din 10.03.2022 cu privire la activitatea scouților – masă rotundă cu 

participarea membrilor Regiunii Scout Eurasia, Tiru Srinath , Sian Bagshaw și 
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membru voluntar al Biroului Regional, Gabriela Tricolici, în cadrul unui proiect 

umanitar de solidaritate cu scouți din Ucraina, 

Constatări Instituția încurajează participarea elevilor în diverse activități extrașcolare îi face 

mai afectuoși, mai sensibili față de aproapele. În plus, orele de Dezvoltarea 
personală, Educația pentru societate, Educația civică sunt lecții ce dezvoltă la elevi 

sentimentul de respect indiferent de religie, etnie, nivel social. Astfel se 

promovează valorile multiculturale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 5,75 

 

Dimensiune II 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Existența Consiliului Elevilor în 

cadrul instituției de învățămînt. 

 Participarea elevilor și a părinților la 

procesul didactic și cel decizional prin 

delegarea în comisii, implicare în 
proiecte. 

 Funcționalitatea cooperării între Liceu 

și partenerii locali naționali și 

internaționali. 

 Implicarea elevilor în activități 

extrașcolare. 

 Consiliul de Administrație își 

organizează activitatea conform 

Regulamentului –tip. 

 Condiții optime de activitate 

curriculară și extracurriculară (cercuri 
pe interese, secții sportive); 

 Promovarea permanentă a valorilor 

naționale, culturale, de gen; 

 Instituția monitorizează respectarea 

principiilor democratice, prin 
organizarea diverselor activități 

extracurriculare de promovare a 

tradițiilor și obiceiurilor naționale și 
ale altor popoare, și consolidarea 

cunoștințelor de limbi străine; 

 Preocuparea Administrației pentru 

crearea stării de bine a elevilor, a 

cadrelor didactice și a tuturor 
angajaților. 

 Unii elevi și părinți  sunt 

reticenți la capitolul implicare 

școlară. 

 Imaginea profesorului în 

comunitate este raportată la 
situația actual națională, 

internațională. 

 Prioritizarea valorilor personale 

(familiare) în raport cu valorile 
școlii, sistemului educațional. 

 Liceul nu are web site  

 

 

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  În planul strategic şi în cel operațional al instituţiei se regăseşte obiectivul ţintă: 

Instruirea continua a personalului angajat în cadrul liceului cît şi la cursurile de 

perfecționare; 
Atelier de formare a cadrelor didactice în domeniul EI de către reprezentanții SAP 
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Cahul,  

Ordinul nr.149 din 03.09.2021 cu privire la constituirea și activitatea Comisiei 

Multidisciplinare Intrașcolare 
 Planul anual de activitate al Comisiei Multidisciplinare intrașcolare pentru anul de 

studii 2021-2022; 

Ordinul nr. 157 din 13.09.2021 cu privire la aprobarea PEI 
Plan de activitate cu elevii capabili de performanță- componentă a planului 

managerial  

Participarea psihologului școlar la programele de formare profesională continuă  în 

domeniul educaţiei incluzive. 
Planificarea activităților în cadrul proiectelor educaționale școlare și de grant 

Fișele postului conțin aspect privind educația incluzivă. 

Constatări În politicile școlii și Planul managerial al instituției, sunt incluse activități bazate 
pe implementarea educației incluzive pentru toți copiii din cadrul instituției. 

Cadrele didactice manifestă interes pentru formare în scopul incluziunii copiilor 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 0,75  

 

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  Registrul alfabetic de evidență a elevilor (2021-2022);  

Registrul de evidență al actelor de studii; 

Rețeaua școlară, clasele I-XII; 

Baza de date SIME - completată și actualizată de către diriginții de clasă 

Proiectarea și realizarea activităților (campanii de informare, vizite la familii, 

colaborarea  cu instituţiile relevante) pentru a asigura înmatricularea și participarea 

tuturor copiilor din comunitate la procesul de educație;  

Existenţa şi funcţionalitatea în instituţie a Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare, 
Serviciul psihologic la nivel de școală; 

Parteneriate  stabilite  dintre  instituţia  de  învăţământ,  instituţia preşcolară, 

asistenţa  socială,  centrul  medicilor de familie în scopul identificării copiilor cu 
CES din comunitate; 

Constatări Toți elevii de vârstă școlară sunt înmatriculați în instituția de învățământ, 

asigurându-li-se respectarea tuturor drepturilor. Colaborarea instituției cu diferite 

structuri locale: APL, serviciul asistență social, central medicilor de familie, 
confesiuni religioase asigură  incluziunea copiilor și soluționarea unor situații 

neprevăzute. 

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, gimnaziilor, liceelor, instituțiilor 

de învățământ general cu programe combinate] 

Dovezi  Listele copiilor pe ani, născuți în localitate;  

Lista copiilor din grupul de risc  
Evidenţa înmatriculării anuale - în registrul de ordine pentru elevi; 

Ordinul directorului nr. nr.149 din 03.09.2021„Cu privire la constituirea și 

activitatea  Comisiei multidisciplinare Intrașcolare  
Raportul ( 1-edu/ŞGL) de activitate a instituţiei la început de an şcolar. 

Constatări Instituția colaborează cu APL, Centrul medicilor de familie in scopul colectării 

informaţiei privind toţi copiii de vârstă şcolară din comunitate, inclusive ceil cu 

CES.  
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Instituția de învățământ dispune de evidențe clare despre elevii înmatriculați, 

inclusiv privind mediul familial și condițiile de viață. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

funcție de necesitățile copiilor 

Dovezi  Ordinul nr.149 din 03.09.2021 cu privire la activitatea Comisiei Multidisciplinare 

Intrașcolare 
 Planul anual de activitate al Comisiei Multidisciplinare intrașcolare pentru anul de 

studii 2021-2022 

Rapoarte semestriale şi anuale prezentate în cadrul şedinţelor Consiliului 

Profesoral cu privire la reuşita şcolară. 
Procese-verbale ale şedinţelor Comisiei multidisciplinare intraşcolare. 

Planurile educaţionale individualizate sunt întocmite în conformitate cu normele 

aprobate 
Planul și orarul de activitate al psihologului școlar. 

Funcționalitatea Cabinetului medical. Planul și orarul de activitate în anul de studii 

2021-2022 
Note informative cu privire la starea de sănătate a elevilor, prezentate de asistentul 

medical la şedinţa general cu părinții, ședințele Consiliului de Administrație. 

Dosarele elevilor, baza de date completate; 

Rapoarte anuale şi semestriale , note informative; 
Fișele medicale și psihologice ale elevilor; 

Constatări  Instituția de învățământ  monitorizează progresul și dezvoltarea fiecărui elev și 

asigură funcționalitatea Comisiei Multidisciplinare Intrașcolară, serviciilor de 
sprijin (psihologice, logopedice etc.), în funcție de necesitățile elevului. Instituția 

oferă servicii psihologice. Planul de activitate al serviciului psihologic este elaborat 

adecvat și prevede intervenție psihologică în caz de necesitate. Asistentul medical 

monitorizează confortul și starea de sănătate a elevilor.înregistrarea și evidența 
datelor privind progresul și dezvoltarea elevului.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Dovezi  Ordinele emise de directorul instituţiei cu privire la constituirea echipei de 
elaborare a PEI, Program de activitate a CMI, Curriculum adaptat pentru elevii cu 

CES; 

Proces-verbale nr. 3 din 13.12.2021 al şedinţei CMI privind asistența metodică 

privind elaborarea CM. 
PEI-ul copilului cu CES, examinat și coordonat de Comisia multidisciplinară 

intrașcolară (CMI) și aprobat în ședința Consiliului profesoral al instituției de 

învățământ. 
Fișe de asistență/rezultatele analizei lecţiilor, activităţilor extraşcolare, altor 

activităţi organizate în cadrul instituţiei de învăţământ; 

Organizarea învățământului la domiciliu, anul 2021-2022 
Procesul educaţional s-a desfăşurat în concordanţă cu particularităţile şi nevoile 

specifice ale fiecărui copil - dovadă sunt materialele din dosarul fiecărui copil - fişe 

de lucru, evaluări. 

Constatări Cadrele didactice folosesc materiale didactice existente, în concordanță cu nevoile 
specifice ale elevilor. În funcție de recomandările SAP, și cerințele copiilor cu CES 

este elaborat un plan educațional individualizat, curriculum adaptat și/sau alte 
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măsuri și servicii de sprijin. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 0,75 

Total standard 6,75 

 

Standard 3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, 

nediscriminatorii și respectă diferențele individuale 

Domeniu: Management 

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

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

Dovezi  Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituţiei revizuit și aprobat proces 

verbal nr. 1 din 23.08.2021.  
Contractele de muncă şi fişele postului  ale  angajaţilor  conţin  stipulări  privind  

obligativitatea  sesizării cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al 

copilului; 
Fișa de sesizare prezentă în portofoliul profesional și portofoliul clasei. 

Procese  verbale  ale  Consiliului  profesoral  privind  organizarea şedinţelor de 

informare a  tuturor angajaţilor instituţiei (cel puţin 1 şedinţă)  privind  procedura  
de  identificare,  înregistrare  şi  evaluare iniţială a cazurilor suspecte de violenţă, 

neglijare, exploatare şi trafic al copilului; 

Formulare-tip, rapoarte ale responsabilului ANET 

Raportul statistic ȘGL-1 
Registrul de evidență a sesizărilor și cazurilor de ANET. 

Constatări Personalul angajat este informat sistematic/periodic, implicând serviciile 

specializate,personal calificat format,  părinții în cadrul activităților planificate care 

se regăsesc în documente de planificare, privind mecanismul/procedura de 
combatere a oricăror forma de disciminare, cât și proceduri de intervenție în astfel 

de cazuri, inclusiv neglijarea individualității copiilor, 

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  Planul managerial, aprobat proces verbal nr. 1 din 23.08.2021 conţine  activităţi 

privind dezvoltarea comunicării, modalităţilor de ajutorare reciprocă,   a   
toleranţei,   precum   şi   promovarea   interacţiunilor interpersonale bazate pe 

respect reciproc şi acceptarea diferenţelor; 

Planul de dezvoltare instituțională conţine activităţi planificate cu părinţii, cât și 
activități de comunicare și relaționare cu familiile copiilor cu CES. 

Activități cu tematica incluziunii desfășurate de către psihologul școlar, diriginți de 

clasă, CE 

Constatări Implementarea planurilor prin organizarea activităților ce țin de promovarea și 
respectul pentru diversitate, incluziune, nediscriminare, elaborarea rapoartelor și 

intervenții în vederea îmbunătățirii incluziunii tuturor copiilor, au avut un impact 

pozitiv asupra asigurării stării de bine a copiilor,creșterii stimei de sine și față de 
cei din jur, îmbunătățirea rezultatelor școlare.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 1,5  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

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

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

proceduri 
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Dovezi  Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituţiei revizuit și aprobat proces 

verbal nr. 1 din 23.08.2021.  

Declarații ale cadrelor didactice privind protecția datelor cu caracter personal ale 
elevilor.  

Procese verbale cu semnăturile angajaților privind procedura de intervenție, 

prevenire, identificare, evaluare a situațiilor de discriminare 

Cadrele didactice/diriginţii, la orele de management al clasei, organizează 
discuţii/studii de caz cu elevii unde se atrage atenţia la discriminare; 

Implementarea proiectului „Eforturi comune pentru a combate Bullying-ul în 

Moldova ”  Terre des hommes Moldova 
Existența în portofoliul dirigintelui și al cadrului didactic a fișei de sesizare, a 

procesului verbal de la ședința cu părinții privind informarea acestora despre acest 

aspect. 

Constatări Instituția de învățământ informează personalul, copii și reprezentanții legali ai 
acestora cu privire la procedurile de prevenire, identificare, semnalare, evaluare și 

soluționare a situațiilor de discriminare sau ANET.  

Fiecărui copil îi sunt asigurate șanse egale  de incluziune tuturor copiilor 

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  Rezultatele  observării  privind  desfăşurarea  orelor  la  clasă,  activităţilor 

extrașcolare; 

Rezultatele  analizei  privind  aplicarea  autoevaluării  elevilor,  evaluărilor 
formative şi ale feedback-ului pentru optimizarea procesului de învăţare; 

Proiecte didactice la disciplina Dezvoltare personală 

Recomandări SAP 
Monitorizarea dinamicii de dezvoltare a elevului cu CES la fiecare disciplină 

școlară (material în dosarele profesorilor) 

Cadrele didactice au elaborat curriculum modificate pentru elevii cu CES în baza 
cărora au fost elaborate PEI-urile elevilor cu CES; 

Constatări Cadrele didactice tratează copiii în mod echitabil, adaptând cerinţele la 

posibilităţile şi nevoile individuale; 

Fiecare copil este motivat, încurajat să participe activ la propriul proces de 
învățare, îi sunt încurajate ideile și proiectele individuale sau de grup, beneficiind 

de consultanță, consiliere, susținere.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 0,75  

 

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  Boxă în cadrul instituţiei pentru raportarea cazurilor de violenţă, neglijare, 
exploatare şi trafic din partea semenilor şi adulţilor; 

Accesul la informații relevante , fișe de sesizare la panoul informative al liceului 

Constatări Dialogul deschis al echipei manageriale și al cadrelor didactice cu elevii liceului  
contribuie la intervenția primară în cazurile de neglijare sau discriminare a 

acestora, fără a supune unor presiuni elevii. Astfel, este încurajat comportamentul 

și dialogul asertiv, promovarea valorilor democratice și non discriminatorii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 0,75  

Total standard 5,50 
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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  Asigurarea unui mediu sigur prin dotarea instituției cu material sanitare; 

dezinfectant pentru mâini și suprafețe, 
Registrul evidenței bunurilor materiale; 

Instituția dispune de o bibliotecă modernă pentru asigurarea unui mediu accesibil și 

sigur pentru fiecare elev; 
Completarea anuală a fondului de carte al bibliotecii școlare – registrul de evidență 

a fondului de carte. 

Mobilierul conform vârstei și destinației;  
Zone de odihnă și relaxare pentru elevi, care facilitează comunicarea; 

Rampe de acces în instituție, cantină pentru un copil care se deplasează în cărucior. 

Accesul elevilor la echipament tehnic,  

Cabinetul asistentului medical cu izolator; 
Cabinetul psihologului școlar; 

Constatări Administrația instituției utilizează toate resursele instituționale disponibile pentru 

asigurarea unui mediu accesibil și sigur pentru fiecare elev, inclusiv cu CES și 
celor capabili de performanțe superioare. Administrația instituției identifică, 

procură și utilizează resurse noi în vederea asigurării unui mediu accesibil și sigur 

pentru fiecare elev. 

Este asigurat accesul unui copil cu CES în spațiile școlare: clasă, cantină, etc. 
Serviciile de asistență psihologică și medicală sunt la un nivel înalt; 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

datele de interes public 

Dovezi  Declarații- angajament completate de fiecare cadru didactic privind protecția 
datelor cu caracter personal. 

Completarea bazelor de date SIME, SAPD cu informații /date cu caracter personal 

de către diriginți și responsabil. 

Acordul scoală-familie semnat de toate părțile implicate 

Constatări Datele cu caracter personal ale copiilor nu sunt făcute public decât cu acordul 

părinților sau tutorilor legali ai acestora, oferind copiilor siguranță și protecție.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi  Săli de sport, terenuri de sport accesibile întregii comunități școlare; 

Laborator de informatică, digital dotat cu calculatoare, și alt echipament IT utilizat 
și accesibil atât în cadrul programului școlar, cât și în afara orelor de curs. 

Săli de clasă dotate cu proiectoare, laptopuri, ecrane, planse didactice, literatură 

Activități extracurriculare și extrașcolare  cu implicarea tuturor elevilor. 
Spațiu dotat pentru activitățile Consiliului Elevilor, grupul de voluntari, clubul 

ALEG, 

Fiecare clasă conectată la internet, proiector sau televizor sau tablă interactivă; 

Spațiile pentru activitățile sportive îmbunătățite, extinse și dotate cu echipament: 
teren de baschet renovat, tribune pentru spectatori. 

1 bibliotecă dotată și sală  de lectură 

1 rampă de acces pentru copiii cu dizabilități locomotorii în instituție, cantină  

Constatări Instituția asigură în mare parte un mediu accesibil pentru incluziunea tuturor 
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copiilor, dispune de săli de clasă suficiente destinate procesului educațional și 

serviciilor necesare. Sălile sunt dotate cu mobilier în stare bună și material didactic 

necesar, conform nivelului de școlarizare. În școală este creat un mediu accesibil 
tuturor elevilor prin condiții sanitaro-igienice corespunzătoare. 

Instituția deține rampă de acces în instituție și WC adaptat persoanelor cu 

dizabilități.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 1,50 

 

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  Fiecare clasă este dotată cu un calculator, table interactive sau  televizor cu 

conexiune la internet. 
Oferta de ore opționale  în cadrul proiectului Tekwill în Fiecare școală 

Aplicarea în instruire a instrumentelor Google și a altor instrumente digitale 

Wi-Fi în toată școala 
Laboratoare dotate cu echipament pentru realizarea curricula școlară  

Registrele şcolare sunt completate conform Instrucțiunii privind completarea 

catalogului școlar, 

Constatări Cadrele didactice  au utilizat, inclusiv tehnologiile informaționale și de comunicare 
adaptate la necesitățile tuturor elevilor.Totodată sunt încurajate activitățile de 

autoformare și cultivate abilitățile de autodezvoltare pentru manifestare 

armonioasă a personalității; 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6,50 

 

Dimensiune III 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Diverse activități ce promovează 

multiculturalitatea, combaterea 

discriminării, a prejudecăților și 

stereotipurilor. 

 Cadrele didactice posedă competențe 

digitale, utilizând în procesul educațional 

diverse instrumente WEB, adaptate la 

necesitățile tuturor elevilor. 

 Existența și dotarea spațiilor sanitare în 

corespundere cu necesitățile tuturor 

elevilor, inclusive CES. 

 Dotarea instituției cu TIC 

 Desfășurarea activităților de formare la 

nivel intern atât cu cadrele didactice, cât 

și cu părinții în domeniul promovării 
comportamentului incluziv. 

 Organizarea instruirii la domiciliu  

 

 Gradul mic de implicare a unor 

părinți în scopul incluziunii  

 Lipsa unui parteneriat cu alte 

instituții pe dimensiunea 

incluziunii educaționale; 

 Accesul pe teritoriul instituției a 

persoanelor cu CES în unele zone 

este dificil. 

 Colaborare dificilă școală-familie 

în cazul învățământului la 
domiciliu. 

 

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 
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Dovezi  PDI. 

Planul managerial pentru anul de studii 2021-2022 cu toate planurile 

operaționale/componente; 
Raport semestrial, anual cu privire la reușita școlară 

Notă informativă privind elaborarea proiectelor de lungă durată 

Raportul ( 1-edu/ŞGL) de activitate a instituţiei la început de an şcolar; 

Registrul formării cadrelor didactice  
Rezultatele concursurilor școlare;  

Plan de activitate pentru elevii dotați; 

Evidența/planul formării continuă a personalului angajat pentru următorii 5 ani.  
Raport pentru anul de studii 2020-2021 prezentat la Consiliul profesoral, Proces -

verbal nr.1 din 11.09.2023.08.2021; 

Raport pentru sem. 1, anul de studii 2021-2022 prezentat la Consiliul profesoral, 

Proces -verbal nr.8 din 23.12.2021; 
Raport pentru sem. 2, anul de studii 2021-2022 prezentat la Consiliul profesoral, 

Proces -verbal nr.12 din 30.05.2022 

Ordinul nr 121 din 12.08.2021 cu privire la întrunirile metodice la disciplinele 
școlare 

Ordinul nr. 06 din 04.01.2022 cu privire la cursuri de formare verificatori BAC 

sesiunea 2022 
Parteneriate/colaborări  cu diverse structuri, instituții , in cadrul diverselor proiecte 

pentru formarea continuă a personalului didactic în scopul diversificării ofertei de 

discipline opționale, cât și îmbunătățirea calității serviciilor educaționale: Tekwill 

în Fiecare Școală, Centrul pentru sănătate, Clasa Viitorului, Junior Aichevement 
Moldova. 

Constatări Activitățile planificate sunt realizate efectiv; 

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  Procese verbale ale comisiilor metodice  

Rapoarte de activitate prezentate în cadrul Consiliului Profesoral 

Realizarea Planului de activitate al Consiliului de Etică, procese verbale. 
Activitatea tânărului specialist 

Rapoarte, note informative prezentate de  șefii comisiilor metodice, de directorii 

adjuncți pentru instruire, de directorul adjunct, responsabil de atestare la Consiliul 
de administrație 

Fișe de asistență a orelor 

Constatări Evidența strictă din partea Administrației a realizării programelor și a activităților 

prevăzute în actele normative în vigoare cu implicarea nemijlocită a părinților și 
elevilor duce atât la creșterea rezultatelor școlare, la progresul elevilor din clasele 

gimnaziale și liceale, cât și a rezultatelor examenelor de absolvire. 

Implicarea părinților, elevilor în proiectarea, organizarea, desfășurarea activităților 

la nivel de instituție, împreună cu cadrele didactice contribuie la eficiența 
procesului educațional și progresul elevilor, dar și promovarea imaginii instituției.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

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

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi  Proceduri de evaluare sistematică a satisfacţiei educabililor, părinţilor, personalului 
şi altor beneficiari relevanţi  - chestionare, discuții; 

Ședințe de lucru lunare privind analiza activităților desfășurate și planificare 
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Planuri de remediere și îmbunătăţire; 

Activitatea Consiliului de Etică: plan, procese verbale, rapoarte. 

Activitatea Comisiei de atestare: plan, procese verbale, rapoarte. 
Activitatea Comisiilor metodice: plan, procese verbale, rapoarte 

Ordinul nr.131 din 02.05.2022 cu privire la organizarea Zilei Ușilor deschise 

pentru copiii care urmează să fie înscriși în clasa I 

Ordinul nr. 166 din 26.05.2022 cu privire la organizarea Zilei Ușilor deschise 
pentru absolvenții cl 12, centrul BAC 

Panouri informative  

Procese verbale ale ședințelor cu părinții în aul de studii 2021-2022 
Utilizarea platformelor digitale, grupuri închise în mediul online pentru 

comunicare cu elevii, părinții și cadrele didactice classroom, viber, zoom, drive-ul 

în comun, etc. 

Constatări La nivel de instituție funcționează un mecanism de monitorizare/automonitorizare 
a eficienței educaționale în instituție, inclusiv în perioada de carantină, pe perioada 

PED;  

În baza evaluării  activității educaționale de către diverse comisii, au fost elaborate 
și implementate acțiuni de remediere, îmbunătățire ;  

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  Registru de evidență a bunurilor materiale; 

Bază de date completată și actualizată SIME; 

Dosar cadastral, data perfectării 29.11.2012 nr. 94201040115 
Numărul și tipul spațiilor școlare, dotarea și aspectul/ design-ul modern al spațiilor, 

sălilor de clasă corespunde profilului instituției de învățământ;  

Spaţiile şcolare accesibile pentru toţi elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi special; 

Săli de clasă organizate pentru activități specializate după interesele elevilor: 
laboratoare, săli de clasă dotate cu echipament tehnic (proiector),  Future 

Classroom Lab, Ludotecă, sala Consiliului Elevilor/ALEG/Clubul Voluntarilor  

Spații pentru activități sportive, inclusive pentru profilul sportive: sală de lupte 
greco romană, sală de sport/gimnastică (cu oglinzi). 

Inventarul bibliotecii şcolare, a laboratoarelor 

Constatări Instituția asigură organizarea procesului educațional adoptând și îmbunătățind 

continuu infrastructura  conform necesităților beneficiarilor, misiunii instituției. 

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  Colaborare în cadrul proiectului„Tekwill în Fiecare școală” și implicare în micro 
proiecte finanțate în cadrul acestuia: Eco Hackathon, Junior Ambassadors, Școala 

Digitală  

Biblioteca dotată cu fond de carte: literatură artistică, enciclopedică și manual 
școlare. 

 Portofoliile cadrelor didatice respect stuctura recomandată, conțin material 

didactice necesare. 
Proiecte implementate/ contracte în cadrul cărora instituția beneficiază de variate 

echipamente, materiale didactice: Tekwill în Fiecare Școală, Clasa Viitorului, 

Ludotecă, clubul ALEG- literatură de specialitate, echipament tehnic, jocuri 

sociale, echipament sportiv; mobilier, abonament publicații; 
Facturile fiscale sau alte documente de achiziţie a echipamentelor; 

Imprimante, televizoare, proiectoare, table interactive care asigură necesitățile 
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beneficiarilor. 

Planificari ale cadrelor didactice in care se regăsesc proiecte STEAM, alte proiecte 

pentru desfășurarea cărora sunt necesare TIC  

Constatări Liceul dispune de o bază didactico materială și echipament tehnic modern potrivite 
oricăror contexte actuale care asigură un proces educațional eficient: table 

interactive, Laboratoare digitale, roboți. 

Fiecare cadru didactic deține/are acces la Curriculum, Ghidul de implementare, 
Repere metodologice, Curriculum la opțional (după caz), cât și alte echipamente. 

Se atestă interes pentru identificarea resurselor pentru îmbunătățirea permanent a 

bazei didactico-materiale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

vigoare 

Dovezi  Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al instituției  
8846%  dintre cadre didactice dețin grad didactic, 30,7 %  dețin  gradul didactic 

unu, personalul de conducere - grad managerial 

Registrul de ordine privind activitatea de bază. 

Dosare  personale ale angajaților  –  dovezi  privind  angajarea,  promovarea,  
pregătirea psihopedagogică şi de specialitate conform prevederilor normativelor in 

vigoare. 

Ordine, certificate  privind calificarea și formare profesională 
Documente privind normarea activităţii personalului; 

Fişe de evaluare ale cadrelor didactice. 

Registrul de evidență a contractelor de muncă 
Registrul de evidență a cadrelor didactice  

Listele tarifare și tabelele de evidență a timpului de muncă al salariatului 

Participare la programele de formare profesională continuă la modulul tematic 

ECD la disciplina „Educația pentru societate”, 2020; 
Raportul statistic cu privire la personalul încadrat în instituțiile de învățământ 

primar și secundar general la începutul anului de studiu.  

Constatări Instituția asigură încadrarea personalului calificat. Echipa managerială creează 
contexte de stimulare a performanței în activitate, monitorizează permanent și 

eficient procesul de evaluare a personalului, ponderea cadrelor didactice cu grad 

didactic și care au urmat cursuri de formare continuă este mare, e asigurată 

continuitatea și eficacitatea dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice. 
Se observă o tendință a cadrelor didactice pentru formare continuă, obținerea 

gradelor didactice. Disponibilitatea cadrelor didactice pentru activități de formare 

calificare pentru predarea disciplinelor opționale, cercuri, secții.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi  Ore planificate la disciplinele școlare care reflect aspectul local: istorie, biologie, 
arta,  

Cataloage școlare 

Evaluarea unui elev cu CES de SAP Cahul cu recomandări pentru elaborarea PEI.  
Oferta și cererile elevilor pentru disciplinele opționale; 

Proiecte de lungă și scurtă durată la disciplinele opționale.  

Implementarea proiectului „Fii Schimbarea” – educație ecologică și explorarea 

ținutului natal 
Proiectarea activităților în cadrul cercurilor pe interese și a secțiilor sportive 

Portofolii ale cadrelor didactice organizate și completate conform cerințelor 
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nomenclatorului. 

Constatări Oferta diversificată de discipline opționale corespunde intereselor și necesităților 

elevilor, orientată la schimbările și cerințele pieții, preponderent domeniul IT. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 13 

 

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

finalitățile stabilite prin curriculumul național 

Domeniu: Management 

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

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi  Planuri de activitate ale Comisiilor Metodice  

Planificarea controlului intern 

Asistențe la ore privind monitorizarea implementării Curriculumului disciplinar și 
a reperelor metodologice  

Rezultatele evaluărilor sumative, realizate de fiecare profesor în plan comparativ, 

prin fișele de raport semestrial și anuale, a.s.2021-2022; 

Rezultatele controlului intern: Note informative despre reușita la tezele 
semestriale, probele de testare a candidaților.  

Procese-verbale ale rezultatelor examenelor de BAC  și de absolvire a gimnaziului 

proces verbal al Consiliului Profesoral nr.13 din 06.07 .2022  
Plan de recuperare pentru elevii corigenți sau cu situația neîncheiată.  

Planul de remediere și îmbunătățire în urma aplicării probelor de evaluare 

Evaluarea/verificarea PLD, a cataloagelor școlare; 

Constatări Instituția monitorizează permanent, prin intermediul diferitor comisii și grupuri de 
lucru implementarea/realizarea curriculumului prin: asistențe la ore, activități de 

mentorat, note informative privind realizarea standardelor profesionale ale cadrului 

didactic; lecții publice; note informative prezentate la Consiliul Profesoral și 
ședințele manageriale săptămânale. 

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  Plan operațional de formare continuă a personalului didactic și de conducere pentru 

următorii 5 ani;  

Evidența activităților de formare a cadrelor didactice  în anul de studii;  
Fișelor de atestare, în care se regăsesc activitățile de formare; 

Certificate și alte acte cate atestă formarea continuă a cadrelor didactice și 

manageriale. 

Procese-verbale ale Comisiei de atestare la nivel de instituție; 
Ordine privind delegarea cadrelor didactice la stagii de formare;  

Ordine cu privire la componența Comisiei de atestare;  

Plan perspective al atestării cadrelor didactice pentru următorii 5 ani;  
Portofolii de atestare ale cadrelor didactice; 

Baza de date cu referire la atestarea cadrelor didactice 

Constatări Instituția are o acoperire de 100% cu personal didactic. Formarea cadrelor 

didactice, autoformarea este o prioritate la nivel de instituție în contextul 
promovării unui învățământ de calitate și dezvoltare profesională.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1 
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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  Baza de date cu privire la potențialul didactic la disciplinele de studii; 

Certificate de formare continuă a cadrelor didactice; 
Lecții publice în conformitate cu Regulamentul de atestare a cadrelor didactice; 

Registru de bunuri materiale ale sălilor de studiu. 

Registrul de evidență al cadrelor didactice;  
Registrul   de   ordine   privind   angajarea,   transferul   și   eliberarea personalului; 

Documente privind normarea activităţii personalului; 

Contracte de muncă; 
Fişe şi alte documente de evaluare; 

Resurse materiale suficiente  (FCL dotat, ludotecă, bibliotecă, laboratoare) pentru a 

aborda realizarea finalităților stabilite prin curriculum; 

Constatări Instituția dispune de personal calificat la toate disciplinele școlare, cât și cadre 
didactice formate pentru diferite discipline opționale; 88,46%  dintre cadre 

didactice dețin grad didactic, 30,7 %  dețin  gradul didactic unu, personalul de 

conducere  - grad managerial. 

Pentru asigurarea cu personal calificat, instituția a angajat cadre didactice din 
localitățile vecine; 

Unele cadre didactice lucrează cu normă de peste 1,5.  

În procesului educaţional se utilizează echipamente, resurse umane și materiale, 
auxiliare curriculare necesare aplicării curriculumului naţional în raport cu 

obiectivele şi misiunea instituţiei;  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

procesul educațional 

Dovezi  Rezultatele observării privind conectarea  la  Internet, dar și a  reţelei  de existenţa 

unei tehnologii informatice şi de comunicare (o reţea funcţională de calculatoare); 
Toți elevii și cadrele didactice au acces la mijloacele TIC din instituție, pentru 

documentare și informare în timpul și în afara orelor din programul școlar.  

Rapoarte SIME, SIPAS, SAPD. 
Lecții asistate de calculator la diferite discipline în laboratorul digital. 

Participare la seminare de formare la nivel național și internațional  privind 

aplicarea TIC în procesul educațional – Alfabetizare digital, Clasa inversată. 

Implementarea în procesul educațional la distanță a platformei ZOOM și a 
aplicațiilor Google Meet și Classroom. 

Asistențe și interasistențe la ore, inclusiv pe parcursul desfășurării procesului 

educațional online, în scopul monitorizării utilizării TIC în cadrul orelor online; 
Registru de utilizare a mijloacelor din dotare de către personalul angajat, elevi; 

Fișe de autoevaluare a cadrului didactic 

Constatări Instituția monitorizează aplicarea strategiilor didactice interactive, inclusiv a 

tehnologiilor informaționale în procesul de predare, învățare, evaluare, utilizând 
Standardele de eficiență a învățării în cazul evaluării calității; 

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  Proiecte didactice de lungă durată 
Notă informativă privind elaborarea proiectelor didactice de lungă durată  în 
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termenii stabiliți, discutate în cadrul CM, coordinate și aprobate de administrația 

liceului;  

Planificări privind activități extracurriculare și extrașcolare; 
Participarea la reuniunilor metodice, seminare, sesiuni de formare, stagii, 

organizate de către MEC, DGI Cahul, dar și cele interne, inclusiv Conferința 

intrașcolară anuală, consilii profesorale tematice.  

Activitatea Consiliului Metodic 
Activitatea Comisiei de evaluare internă și atestare 

Organizarea activităților de consiliere cu profesorii debutanți/tineri specialiști  sau 

cu cei care necesită sprijin și mentorat; 

Constatări Cadrele didactice au elaborat proiecte didactice personalizate conform cerințelor 

specifice fiecărei discipline și trepte de școlaritate, în conformitate cu principiile 

educației centrate pe elev, ajustându-le la realitate, la contexte reale și relevante; 

Monitorizarea implementării curriculumul național se realizează prin asistențe la 
ore, note informative, prezentate la ședințele săptămânale de dezvoltare 

profesională și în cadrul ședințelor Consiliului Profesoral 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 1,50  

 

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

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

copilului 

Dovezi  Raport de activitate pentru anul de studii 2021-2022 

Note informative privind evaluarea rezultatelor școlare cantitativ și calitativ în 
cadrul testării naționale în ÎP, a examenului de absolvire a gimnaziului și de BAC; 

a evaluărilor externe, a concursurilor școlare, a probelor de testare a candidaților la 

examene.  
Proces verbal al CP nr. 13 din 06.07.2022 cu privire la absolvire 

Rezultatele observării în cadrul asistențelor la ore - fișe de asistențe. 

Cataloage școlare 

Analiza rezultatelor obţinute de elevi la concursuri şi olimpiadele şcolare, 
municipale și republicane 

Portofoliile elevilor la discipline; 

Constatări În cadrul instituției este respectat Regulamentul privind evaluarea și notarea 
rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și 

promovarea în învățământul secundar. 

La nivel de instituție s-a evaluat și monitorizat progresul/rezultatele învățării 

elevilor în baza referențialului, ECD; 

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 activităților extracurriculare pentru anul de studii 2021-2022. 

Proiecte didactice ale activităților extracurriculare; 
Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie;  

Proiecte de lungă durată la Dezvoltarea personală; 

Planul de activitate a cercurilor din liceu; 

Diplome, certificate de participare la concursuri /locuri premiante; 

Constatări Activitățile extracurriculare, planificate în includ: activități cultural artistice, 

tradiționale, concursuri, olimpiade, întâlniri cu persoanele din comunitate și din 

cadrul organizațiilor internaționale, cluburi, secții sportive, excursii. 
Aceste activități contribuie la dezvoltarea holistică a elevilor,promovarea valorilor 

și tradițiilor locale; 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 2  
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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  Accesul elevilor la programe, echipamente conform necestăților, nevoilor 

personale- laboratoare, bibliotecă, ludotecă, FCL. 

Activități de consiliere și sprijin pentru elevi în cadrul/afara programului școlar 
Plan de activitate cu elevii dotați/capabili de performanță  

Promovarea elevilor cu rezultate bune, foarte bune în cadrul proiectelor, 

campaniilor mass-media 

Monitorizarea sprijinului individual oferit elevei clasei a VI- învățământ la 
domiciliu; 

Ședințe de consiliere pentru părinți 

Elevul cu CES beneficiază de curriculum modificat și PEI  învățământ la 
domiciliu. 

Serviciul psihologic în instituție. 

Constatări La nivel de instituție fiecare elev este încurajat, motivat și ghidat pentru a obține 

rezultat și a înregistra progres. Elevii beneficiază de sprijin și consiliere din partea 
cadrelor didactice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 13,50 

 

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  Elevi și părinți membri în Consiliul profesoral, Consiliul de administrație 

Orarul lecțiilor; 

Orarul activităților extracurriculare și al activităților în cadrul diverselor proiecte 
implementate: Tekwill în Fiecare Școală, Clubul de robotică, „Uniți prin sport” 

Planul de activitate al bibliotecii, al directorului adjunct pentru educație; 

Dotarea bibliotecii, laboratoarelor digitale, atelier, sală de festivități, sală de sport; 

Spațiul dotat pentru Consiliul Elevilor; 
Acte de donații de carte, echipamente. 

Constatări Elevii liceului și personalul au acces la toate resursele instituției și beneficiază și 

consiliere, îndrumare și sprijin în utilizarea acestora, pentru a-și îmbunătăți și 
dezvolta competențe, promovând instituție la diverse concursuri, proiecte, etc. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 1,50 

 

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 SIME, SAPD, SIPAS (Baza de date privind performanțele elevilor, 

rezultatele procesului educațional semestrial și anual); 
Rapoartele profesorilor pe obiecte prezentate în cadrul Comisiilor metodice la 

finele anului școlar, (Mapele CM); 

Dosarele personale ale elevilor; 
Tabelul de performanță școlară 

Rezultatele academice ale elevilor semestriale, anuale; 

Rezultatele concursurilor la disciplinele școlare; 
Menționarea celui mai bun elev absolvent de către Consiliul Local a primăriei 
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Giurgiulești 

Diplome privind participarea la participare  la olimpiadele raionale 

Ordine interne cu privire la menționarea rezultatelor elevilor  

Constatări Instituția completează și actualizează permanent baza complexă de date privind 
performanțele elevilor, care cuprinde realizarea curriculumului oficial. Instituția 

deține informații complete privind performanțele elevilor. Prezența notelor 

informative cu privire la totalurile concursurilor școlare și a rapoartelor 
semestriale/ anuale cu privire la rezultatele academice ale elevilor. 

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  Mediatizarea rezultatelor și performanțelor elevilor 

Crearea posibilităților de dezvoltare a potențialului creativ al elevului prin activități 
formale și nonformale; 

 Diplomele elevilor la olimpiadele școlare  

Menționarea celui mai bun elev absolvent de către Consiliul Local a primăriei 
Giurgiulești 

Ordine interne cu privire la acordarea diplomelor pentru elevi;  

Constatări Instituția creează posibilități de manifestare a potențialului creativ al elevilor prin 

activități formale și non-formale, încurajând participarea acestora, asigurând 
transparența informației și promovării succesului beneficiarilor; 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Dovezi  Oferta –chestionar privind CDȘ pentru fiecare clasă; 
Ședințele cu părinții și elevii.  

Proiecte didactice de scurtă durată asistate de mijloace TIC 

Boxa pentru sugetii și reclamații; 
Se dețin cererile elevilor și părinților pentru disciplinele opționale 

Constatări Elevii liceului manifestată capacitate de încadrare în învățarea interactivă prin 

cooperare, în special în proiecte STEAM, proiecte de grup, proiecte tematice etc. 

Activitățile educaționale curriculare și extracurriculare pun în evidență dezvoltarea 
capacităților individuale ale elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6,50 

 

Dimensiune IV 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Toate disciplinele şcolare sunt 

predate de specialişti calificaţi  

 Instruirea/formarea continuă a 

personalului didactic şi auxiliar în 
domeniul managementului educațional 

si instituțional.  

 Proiectarea şi realizarea diferitor 

activităţi şcolare şi extraşcolare de 
prevenire şi combatere a violenţei în 

școală. 

 Baza didactică foarte bună capabilă 

să asigure un învățământ de calitate.  

 Necesitățile elevilor, 

interesul sporit pentru anumite 

domenii nu poate fi acoperit, așa 
cum nr de discipline opționale este 

minim, deși instituția dispune de 

cadre pregătite pentru acestea. 

 Situația pandemică a afectat 

într-o oarecare măsură moralul 

cadrelor didactice, a angajaților și 

părinților, dar și motivația unor 

elevi pentru învățare. 

 Insuficiența fondurilor pentru 
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 Performanțe școlare la concursuri, 

testări interne, examene. 

 Aplicarea TIC-ului în procesul 

educațional. 

 Relații constructive de parteneriat 

cu alte instituții. 

 Profesorii desfășoară activități de 

voluntariat cu elevii dotați, capabili de 

performanță sau pregătire pentru 

concursuri, probe de evaluare, 

examene ;  

 Elevii sunt încurajaţi şi susţinuţi de 

profesori să participe la concursuri şi 

proiecte naţionale şi internaţionale 

premierea și motivarea elevilor 

dotați și a cadrelor 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  Statutul Liceului 
Planul managerial pentru anul de studii 2021-2022 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției revizuit și aprobat în 

cadrul ședinței comune CP și CA, proces verbal nr. 1 din 23.08.2021 

Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, trafic 
al copilului  

Ședințe generale cu părinții și la nivel de clasă. 

Plan de activitate al Clubului ALEG – Adolescenți Lideri pentru Egalitate de Gen;  
Participarea elevilor la școala de vară Tdh 

Subiecte discutate în cadrul Disciplinelor: Educația civică, Educația pentru 

societate, Dezvoltare personal 

Portofoliile cadrelor didactice conțin proiecte de lecție și proiecte ale activităților 
extracurriculare în care se abordează inclusiv aspectul incluziunii de gen. 

Informarea cadrelor didactice cu Ordinul nr. 77 din 22.02.2013 cu privire la 

ANET, (informare contra semnătură a tuturor colaboratorilor instituţiei). 
Semnarea acordurilor de colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal în 

scopul promovării fotbalului în rândul fetelor. 

Constatări Instituţia de învăţământ asigură echitatea de gen în activităţile curriculare şi 

extracurriculare, oferă tuturor elevilor şcolii şi părinţilor sau, după caz tutorilor 
legali informaţii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi  Regulament de Organizare și Funcționare a instituției 

Implicarea cadrelor didactice în proiecte, programe de promovare a educației de 

gen. 
Materiale didactice care promovează educaţia de gen; 

Baza de date a instituției, elaborată în baza informațiilor prezentate de diriginții de 

clasă; 
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Numărul de cadre didactice formate la cursuri de formare continuă, educație pentru 

sănătate, 

 Modulul Echitate de gen  

Constatări Instituția de învățământ a asigurat condiții, spații școlare adecvate particularităților 
de gen, a planificat/identificat resurse necesare pentru procurarea materialelor 

didactice pentru activitățile ce promovează echitatea de gen. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 1,50 

 

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  Activități cultural-artistice, sportive planificate și desfășurate cu participarea 

echipelor de băieți și de fete.  

Implicarea fetelor și băieților în activități școlare și extrașcolare după interese: 

robotică, elemente de programare 
Implementarea activităților clubului ALEG privind prevenirea bullying-ului și a 

discriminării de orice tip, inclusiv gen,  

Proiecte didactice în cadrul disciplinei Consiliere și Dezvoltare Personală, Educația 
pentru societate, Educația civica,  

Activități specifice în scopul promovării unui comportament nediscriminatoriu  în 

cadrul implementării proiectelor de grant „Uniți prin sport”, CE,  
Implementarea curriculumului Educație fizică prin fotbal și Play Markers în scopul 

promovării fotbalului printre fete. 

Constatări Cadrele didactice, psihologul școlar  organizează diverse activități  care stimulează 

participarea echitabilă atât a fetelor, cât şi a băieților în activități școlare și 
extrașcolare, în cadrul diferitor proiecte educaționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 5,50 

 

Dimensiune V 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Planificarea activităţilor pentru anul de 

studii 2020-2021 din perspectiva 

Standardelor de calitate pentru 
instituţiile de învăţământ primar şi 

secundar general din perspectiva 

Şcolii prietenoase copilului  

 În școală n-au fost sesizate cazuri de 

discriminare. 

 Se observă un interes și implicare a 

fetelor în domeniul IT 

 Existența unor baze de date, 

actualizate anual.  

 Formarea cadrelor didactice în 

domeniul educației de gen. 

 Elevii sunt implicați sistematic în 

activitățile educaționale de promovare 

a educației de gen. 

 Existența serviciilor de sprijin în 

instituție: serviciul de consiliere 
psihologică 

 Se observă o slabă implicare a 

băieților în activități culturale, și 

mai mult în domeniul IT, sport;  

 Situația pandemică a creat 

impedimente de comunicare 

directă cu părinții și 

comunitatea, 
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Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 
● Elevii îşi desfăşoară activitatea instructiv-

educativă în condiţii foarte bune (săli de clasă 
luminoase dotate cu mobilier nou, mijloace TIC, 

laboratoare) 

● Promovabilitatea la examenele de absolvire a 
gimnaziului -100%, liceului – 88% 

● Decalajul mic între notele anuale și cele de la 

examenele de absolvire  

● Preocupări pentru consiliere şi orientarea scolara 
si profesională a elevilor din clasele absolvente; 

● Existența unui Consiliu al Elevilor activ, 

implicat; 
● Majoritatea profesorilor aplică eficient metodele 

interactive de predare-învăţare-evaluare, 

utilizează eficient TIC;  

● Preocuparea cadrelor didactice pentru 
performanță (grade didactice, stagii, cursuri, 

training-uri; 

●  Şcolarizarea elevilor 100%; 
● Consilierea psihopedagogică a elevilor, aflaţi în 

dificultate 

● Disciplinele opţionale selectate de elevi în baza 
ofertei 

● Programul Pas cu Pas in învățământul primar;  

● Conexiunea şcolii la internet, Wi Fi . 

● Serviciul asistență psihologică și asistență 
medical; 

● Profilul sportiv la etapa liceală cu diferite 

specializări;  
● Bibliotecă dotată anual cu fond de carte  

●  Parteneriat eficient cu asistentul social, 

Inspectoratul de Poliţie, APL;  
●  Implicare activă a părinţilor în activitatea 

instituţiei şcolare, cu dezbaterea şi identificarea 

problemelor  

● Implicarea elevilor în activitățile proiectelor 
implementate;  

● Sistem de supraveghere video 

● Implementarea diverselor proiecte educaţionale 
la nivel local, naţional şi internaţional 

● Populația feminină predomină în 

rândul cadrelor didactice.  
● Volum mare de responsabilităţi a 

cadrelor didactice şi managerial 

● Micșorarea numărului de elevi 
(natalitatea în scădere și migrația 

familiilor cu copii) la etapa liceală 

nu a permis deschiderea a 2 clase 

de liceu;  
● Motivație slabă pentru învățare la 

unii elevi, precum şi apatia acestora 

faţă de lectură; 
● Ignorarea din partea unor elevi a 

consilierii psihopedagogice  

● Reticenţa unor părinţi de a se 

implica în problemele cotidiene ale 
școlii,  consiliere psihopedagogica;  

● Absenţa deprinderilor practice, 

gospodăreşti, acestea fiind ignorate, 
atât de familie cât şi interzise de 

anumite inițiative legislative, 

ordine ale MEC; 
● Doar o ora pentru disciplina 

opțională nu satisface interesul și 

necesitățile elevilor;  

● Pierderi de energie termică din 
lipsa izolării termice a pereților 

blocurilor de studii, acoperiș 

(parțial); 
● Fonduri insuficiente pentru 

reparaţia capitală a sălii de 

festivități, înlocuirea acoperișului, 
înlocuirea caloriferelor si a 

conductelor învechite de încălzire, 

● Incapacitatea instituției de a dota 

fiecare cadru didactic cu 
echipament  performant (laptop); 

Oportunități Riscuri 

 Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin 

realizarea unor proiecte de dezvoltare 
instituţională în cadrul unor programe naţionale, 

de stat.  

 Posibilitatea de formare şi comunicare rapidă prin 

internet- grupuri închise, drive în comun.  

 Dezvoltarea unor parteneriate interne şi externe. 

 Pregătirea elevilor axată pe dezvoltarea 

creativităţii, dând posibilitatea să se afirme printr-
o ofertă variată de cursuri opţionale.  

 Posibilitatea dezvoltării competenţelor 

profesionale ale cadrelor didactice prin participare 

la diverse cursuri de formare continuă locale, 

● Pierderea statutului de liceu în timp, 
ca consecință a situației demografice.  

● Criza de timp a părinţilor datorată 

situaţiei economice reduce 

implicarea familiei în viaţa şcolară 
● Proiecte mici implementare din 

cauza incapacității de contribuție 

(Creşterea costurilor de deservire şi 
întreţinere a edificiilor epuizează 

mijloacele financiare) 

● Creșterea numărului de copii cu ½ 

părinți peste hotare. 
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naționale, internaționale. 

● Implementarea unor proiecte, programe 

facilitează accesul profesorilor/elevilor pentru 
formare/dezvoltarea  sau a dobândirii 

competenţelor lingvistice, digitale; 

● Disponibilitatea profesorilor de a pregăti 

suplimentar elevii cu rezultate slabe la învăţătură 
şi a elevilor capabili de performanţe şcolare; 

● Posibilitatea absolvenților de a accesa la 

facultăți de prestigiu din țară și de peste hotare 
(locuri cu bursă) 

  

 

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

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

 

Standard 

de calitate 

Punctaj 

maxim 

Anul de studii  

2021-2022 
 

Autoevaluare, 
puncte 

 
Nivel 

realizare, % 

1.1 10 9,75 97,50 

1.2 5 4,75 95,00 

1.3 5 5 100 

2.1 6 5,25 87,50 

2.2 6 5,50 91,66 

2.3 6 5,75 95,83 

3.1 8 6,75 84,37 

3.2 7 5,50 78,57 

3.3 7 6,50 92,85 

4.1 13 13 100 

4.2 14 13,5 96,42 

4.3 7 6,50 92,85 

5.1 6 5,50 91,66 

Total 100 93,25 93,25 

* În cazul în care un anumit standard sau anumiți indicatori nu se aplică la evaluarea instituției date, la Total se va înscrie suma 

punctelor acordate prin indicatorii evaluabili. 

Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic: 

 
Anul de studiu Nr. total cadre 

didactice 

Distribuția calificativelor 

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător 

2021-2022 26 25 1   

      

      

      

 Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere:  

 
Anul de studiu Nr. total cadre de 

conducere 

Rezultatele prezentării Raportului anual de activitate 

se aprobă nu se aprobă 

2021-2022 3 Se aprobă  

    

    

    

 

 

 

Semnătura cadrului de conducere  _______________  
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