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Date generale 

 

1.  Raion /municipiu mun.Cahul 

2.  Localitatea Cahul 

3.  Denumirea instituţiei Liceul Teoretic „Petr Rumeanțev”, mun.Cahul 

4.  Adresa Mun.Cahul, str. 31 august 7 

5.  Adresa filiala  

6.  Telefon 0(299) 2 07 39 

7.  E-mail liceulpetrurumeantevcahul@gmail.com 

8.  Adresa web http://lt-petr-rumeantev.md 

9.  Tipul instituţiei Instituţia Publică 

10.  Tipul de proprietate De stat 

11.  Fondator /autoritate administrativă Consiliul Raional Cahul 

12.  Limba de instruire Rusă 

13.  Numărul total de elevi 549 

14.  Numărul total de clase 25 

15.  Numărul total de cadre de conducere 5 

16.  Numărul total de cadre didactice 39 

17.  Program de activitate De zi 

18.  Perioada de evaluare inclusă în raport 2021-2022 

19.  Director Onuța Valentina 
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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

Standard 1.1Instituţia de învăţământ asigură securitatea şi protecţia 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 Ministerul Justiţiei, decizia nr. 034527din  17 decembrie 

2012:Instituția Publică L.T. P. Rumeanțev”, mun.Cahul are statut juridic; 

 https://drive.google.com/file/d/1JkKUElkysClOjjh9buF9fZLxZLZeQoTe/view?usp=sharin

g 

 https://drive.google.com/file/d/1gbzb3Pc0OLt1g-

5X67sVqIrEnZFOQ7u_/view?usp=sharing 

 Extras din registrul de Stat al Organizațiilor Necomerciale  din 15.08.2016 nr. 

05/1342; nr.05/1558 din 14.09.2016 

 https://drive.google.com/file/d/1PZ6uw17C1qeRWoaoxZnFWZWwdvD2jS1I/view?usp=

sharing 

 Decizia nr.396 din 15.08.2016 Registrul de Stat al Organizațiilor Necomerciale  

 https://drive.google.com/file/d/1XLdY7g6Rqu_vTue5XX1Vnv6SzrDlPwrp/view?usp=shar

ing 

 Extras din Registrul  de Stat al persoanelor juridice  din 08 decembrie 2021; 

 https://drive.google.com/file/d/14i1kH1gLI9me8hspIXeJKoQSaEV_-

ugT/view?usp=sharing 

 Dosar cadastral nr.  223 din 08.12.1987; 

 https://drive.google.com/file/d/1_oz9v9kHDhKGtlg16fVKgDOr5VQCdT6r/view?usp=sha

ring 

 Act al serviciului apărării împotriva incendiilor  din   22.08.2019;nr.58A din 

18.08.21 

 https://drive.google.com/file/d/1J0mBz06LvjCl2lDesMt87PIrkGuLRa36/view?us

p=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1zKXDFUP4yRGT-FtFiyE-

AbPoaI3IK8r4/view?usp=sharing 

 Act de constatare a gradului de pregătire tehnică pentru funcţionarea 

sistemelor de gaze  din 07.09.2020, 30.09.2021. 

 Schema de evacuare în cazuri de situaţii excepționale;  

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

myNJse84YSBC2ou9UWuxXY/view?usp=sharing 

 Registru de evidenţă a securităţii muncii angajaţilor;orarului de dezinfectare a 

tuturor încăperilor instituției 

 https://drive.google.com/file/d/1ay_cYb0-ToxJgJxOia_tBOpKld72-

Ppu/view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1GgnvJ89vd9n48gAC4QF9zwyIT2ROqrKO/view

?usp=sharing 

 Autorizaţia sanitară de funcţionare a instituţiei nr.002299/2019 din  

03.09.2019;nr.P-1270/2019 din 31 mai 2019; 

 https://drive.google.com/file/d/1zJ5v3Br6ciLLDPRMVOnbRa9RYijUsoiP/view?usp=shari

ng 

 Autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare  Seria ASVF nr.0025278 

din05.12.2016; 

https://drive.google.com/file/d/1JkKUElkysClOjjh9buF9fZLxZLZeQoTe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JkKUElkysClOjjh9buF9fZLxZLZeQoTe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gbzb3Pc0OLt1g-5X67sVqIrEnZFOQ7u_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gbzb3Pc0OLt1g-5X67sVqIrEnZFOQ7u_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PZ6uw17C1qeRWoaoxZnFWZWwdvD2jS1I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PZ6uw17C1qeRWoaoxZnFWZWwdvD2jS1I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XLdY7g6Rqu_vTue5XX1Vnv6SzrDlPwrp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XLdY7g6Rqu_vTue5XX1Vnv6SzrDlPwrp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14i1kH1gLI9me8hspIXeJKoQSaEV_-ugT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14i1kH1gLI9me8hspIXeJKoQSaEV_-ugT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_oz9v9kHDhKGtlg16fVKgDOr5VQCdT6r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_oz9v9kHDhKGtlg16fVKgDOr5VQCdT6r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J0mBz06LvjCl2lDesMt87PIrkGuLRa36/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J0mBz06LvjCl2lDesMt87PIrkGuLRa36/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zKXDFUP4yRGT-FtFiyE-AbPoaI3IK8r4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zKXDFUP4yRGT-FtFiyE-AbPoaI3IK8r4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MqPrQRNaB-myNJse84YSBC2ou9UWuxXY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MqPrQRNaB-myNJse84YSBC2ou9UWuxXY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ay_cYb0-ToxJgJxOia_tBOpKld72-Ppu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ay_cYb0-ToxJgJxOia_tBOpKld72-Ppu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgnvJ89vd9n48gAC4QF9zwyIT2ROqrKO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgnvJ89vd9n48gAC4QF9zwyIT2ROqrKO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zJ5v3Br6ciLLDPRMVOnbRa9RYijUsoiP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zJ5v3Br6ciLLDPRMVOnbRa9RYijUsoiP/view?usp=sharing
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 https://drive.google.com/file/d/1NRIFmE2BNyLuRAg9s2GlQQjEM4ubkOYd/view?usp=s

haring 

 Aviz  de începere a activității nr.11-9/23 din 21.08.2021  

 https://drive.google.com/file/d/10RPn56wUIsLBjh-2EbVKZq-

MSz9W1N4D/view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1vgAO7cq7q_7qFQgf4PsgkU1uypYRgilR/view?

usp=sharing 

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

 https://drive.google.com/file/d/18J0UBZTQMLKRb3IpiEHKp4WDdL7asVtC/view?usp=sh

aring 

 Ordin nr.111 din 26.08.2021”Cu privire la programul de activitate a liceului  în 

contextul epidemiologic ,anul de studii 2021-2022  

 https://drive.google.com/file/d/1nCF7foaWykg_vWHLzQa77NAIiYp6hL_Y/vie

w?usp=sharing 

- Notă informativă anuală privind starea sănătății elevilor și a condițiilor 

sanitaro-igienice din la 13.01.2021;    

● Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ,discutat și aprobat la CA ,proces-verbal 

nr.34 din 28.08.2021;   

 Avizele medicale ale angajaţilor. 

 Registru de termometrie a angajaților. 

 https://drive.google.com/file/d/1crIDH3FSXW2P7WIy7yEv5xQHUJ6fVx82/vie

w?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/10I0Ww3exsIVeZZwgnjL44uTYkO39FmZ8/view

?usp=sharing 

Constatări Instituția deține în ordine sistemică toată documentația tehnică, sanitaro- 

igienică și medicală obligatorie și monitorizează frecvent respectarea 

normelor sanitaro-igienice și de secutitate tehnică. Actele confirmă responsabilitatea 
factorilor de decizie privind asigurarea condițiilor pentru un  proces educațional de calitate, 

în vederea securității și protecției tuturor elevilor. Liceul dispune de acte eliberate de 

structuri externe privind corespunderea diverșilor parametri cu normele în vigoare. Există 

structuri instituționale responsabile de monitorizarea respectării normelor sanitar-igienice. 
Incăperile instituției nu sunt dotate cu sistem automat de semnalizare antiincendiară, în holuri 

sunt instalate mijloace primare de stingere a incendiilor,în locuri vizibile sunt instalate 

scheme de evacuare și tabele cu indicarea numarului de contact 112. 

Pondere şi 

punctaj 

acordat 

Pondere 

1 

Autoevaluare conform criteriilor 

1 

Punctaj acordat 

1 

 

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

toată durata programului educative 

Dovezi  Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, aprobat la sedința CP, proces-
verbal nr. 01 din 23.08.2021, secțiunea 2; 

 Ordin nr. 119 din 30.08.2021;cu privire la  formarea comisiei pentru securitate şi 

sănătate în muncă;aprobarea Instrucțiunii  de securitate și sănătate în muncă; 
● https://drive.google.com/file/d/1qsZwYWVEgqp1ora70CaOPeTil1cGDtGe

/view?usp=sharing 

● Prevederi în Regulamentul intern(Cap. 2).; 

● https://drive.google.com/file/d/1F3kEJZZnYb3-

E74sn2xdENKSgugFN2mu/view?usp=sharing 

● Graficul de serviciu al cadrelor didactice.  

 https://drive.google.com/file/d/1xX4p9N1tEIuJx2x9aIBYvcZzgBDl4MHF/

https://drive.google.com/file/d/1NRIFmE2BNyLuRAg9s2GlQQjEM4ubkOYd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NRIFmE2BNyLuRAg9s2GlQQjEM4ubkOYd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10RPn56wUIsLBjh-2EbVKZq-MSz9W1N4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10RPn56wUIsLBjh-2EbVKZq-MSz9W1N4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgAO7cq7q_7qFQgf4PsgkU1uypYRgilR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgAO7cq7q_7qFQgf4PsgkU1uypYRgilR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18J0UBZTQMLKRb3IpiEHKp4WDdL7asVtC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18J0UBZTQMLKRb3IpiEHKp4WDdL7asVtC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nCF7foaWykg_vWHLzQa77NAIiYp6hL_Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nCF7foaWykg_vWHLzQa77NAIiYp6hL_Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1crIDH3FSXW2P7WIy7yEv5xQHUJ6fVx82/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1crIDH3FSXW2P7WIy7yEv5xQHUJ6fVx82/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10I0Ww3exsIVeZZwgnjL44uTYkO39FmZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10I0Ww3exsIVeZZwgnjL44uTYkO39FmZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qsZwYWVEgqp1ora70CaOPeTil1cGDtGe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qsZwYWVEgqp1ora70CaOPeTil1cGDtGe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F3kEJZZnYb3-E74sn2xdENKSgugFN2mu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F3kEJZZnYb3-E74sn2xdENKSgugFN2mu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xX4p9N1tEIuJx2x9aIBYvcZzgBDl4MHF/view?usp=sharing
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view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1Lzr9nY04BJhYB-

SVw9SPmOv0alHQjTB_/view?usp=sharing 

 Graficul de serviciu al personalului de pază. aprobat de directorul instituției prin 
ștampilă și semnătură; 

● https://drive.google.com/file/d/1zeILXjvPeXNZgZAQzczr9Z71xFmPHWWQ/view?

usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1Tvniz5l-7nXbqMoHQdfV-

2OT9uSo6P6T/view?usp=sharing 

 Notă informativă nr. 28 din 20.08.2021 cu privire la asigurarea cu mijloace sanitaro-
igienice; 

 Fișe de post pentru  personalul de pază, aprobat de directorul instituției prin 
ștampilă și semnătură; 

● https://drive.google.com/file/d/1Oak-2FyNawmz3uwh-

wHidmSOjdeIUApg/view?usp=sharing 

● Registru de evidență a securității muncii angajaților. 

● Registrul de evidenţă al persoanelor care vizitează instituţia; 
● Asigurarea  securității spațiilor  instituției( gard metalic de 2,5m înălțimeși 197 

m lingime,2 porți mari, 

● 8 camere de supraveghere video exterior 24/24 ore. 

● Asigurarea cu mijloace sanitaro-igienice.Notă informativă nr.28 din 20.08.2021 

● https://drive.google.com/file/d/1oPCZaFCFjkVgWW3xoCjQ1EWZUhNOI

sLo/view?usp=sharing 

 

Constatări Administraţia instituţei de învăţământ asigură paza și securitatea liceului şi a teritoriului 

adiacent, pe toată durata programului educativ. Liceul nu dispune de personal specializat 

care să asigure paza pe durata programului de activitate. Pe parcursul zilei de muncă, 

supravegherea ordinii o asigură administratorul de serviciu și personalul tehnic.În 

rezultatulamenajării teritoriului adiacent şcolii cu gard metalic, s-a redus trecerea 

persoanelor străine pe teritoriul instituției. Terenul din spatele instituției, utilizat pentru 

recreerea elevilor, necesită îngrijire. 

Pondere şi 

punctaj 

acordat 

Pondere 

1 

Autoevaluare conform criteriilor 

1 

Punctaj acordat 

1 

 

 

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

 

Dovezi ● Plan-Cadru  intern 2020-2021: Aprobarea componenţei şcolare, a orelor 

opţionale, cercurilor şi secţiilor sportive;(Anexa 6) 

● https://drive.google.com/file/d/1MRYHg_oiaqG3fiIjnhRgunGxXYGMaN7k/view?usp=s
haring 

● https://drive.google.com/file/d/194sBF--

ReDXnYrCWQ_kyvYmDZJ1YbIPb/view?usp=sharing 

● Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, aprobat la ședința CP, proces-
verbal nr. 01 din 23.08.2021, secţiunea 7/ Timpul de lucru; 

● https://drive.google.com/file/d/1gOMpnPM-

18bRJpJuXbjKpYlp56BAR85n/view?usp=sharing 
● Statutul liceului, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 01 din 28.08.2020 secţiunea 

IV/Organizarea procesului educaţional; 

https://drive.google.com/file/d/1xX4p9N1tEIuJx2x9aIBYvcZzgBDl4MHF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lzr9nY04BJhYB-SVw9SPmOv0alHQjTB_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lzr9nY04BJhYB-SVw9SPmOv0alHQjTB_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zeILXjvPeXNZgZAQzczr9Z71xFmPHWWQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zeILXjvPeXNZgZAQzczr9Z71xFmPHWWQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tvniz5l-7nXbqMoHQdfV-2OT9uSo6P6T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tvniz5l-7nXbqMoHQdfV-2OT9uSo6P6T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oak-2FyNawmz3uwh-wHidmSOjdeIUApg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oak-2FyNawmz3uwh-wHidmSOjdeIUApg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oPCZaFCFjkVgWW3xoCjQ1EWZUhNOIsLo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oPCZaFCFjkVgWW3xoCjQ1EWZUhNOIsLo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MRYHg_oiaqG3fiIjnhRgunGxXYGMaN7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MRYHg_oiaqG3fiIjnhRgunGxXYGMaN7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194sBF--ReDXnYrCWQ_kyvYmDZJ1YbIPb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194sBF--ReDXnYrCWQ_kyvYmDZJ1YbIPb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gOMpnPM-18bRJpJuXbjKpYlp56BAR85n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gOMpnPM-18bRJpJuXbjKpYlp56BAR85n/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1H2RV7oKXlvwG1k9Z2iSHg4rsy6vweKYV/view?usp=s
haring 
● Acord de colaborare f/ nr.     din 17.11.2021     cu  Centrul de Salvatori și 

Pompieri Cahul,Centrul Militar Cahul - instruiri, seminare, concursuri 

● Acord de colaborare cu “Uniunea Conducătorilor Auto” f/nr.     din 

05.01.2022  , privind  securitatea rutieră prin educație; 

● Acord de parteneriat nr.17   din 08.09.2018 cu IMSP CS Cahul Centrul de 

Sănătate  Publică, instruire în domeniul sănătății și protecției vieții copiilor; 

○ Plan  de activitate a directorului adjunct pe educaţie pentru anul de 

studii 2021-2022 aprobat la CP,proces-verbal nr.1 dn 23.08.2021; 

 Ordin intern nr. 137 din 03.09.2021 cu privire la organizarea asistenței copilului în 
procedurile de audieri legaleîn baza Orarului de asistență a minorilor la procedurile de 
audieri în cadrul Inspectoratului de Poliție/ Procuraturii Cahul; 

● Ordine  nr. 120din 17.08.2020,ord. nr.124/1din  26.08.2020;”Cu privire la 

Programul de  activitate a liceului în contextul epidemiologic”.  

● Ordin nr.111 din 26.08.2021”Cu privire la programul de activitate a liceului  în 

contextul epidemiologic ,anul de studii 2021-2022 ” 

● https://drive.google.com/file/d/11-
4Z7swpW89rkp7qkPal6CMLxqF1Qh9z/view?usp=sharing 

● Schema orară, inclusiv a activităților cercurilor și secțiilor sportive, a 

activităților extracurs, a consultațiilor; aprobate la  

- CA din  07.09.2021,Proces-verbal nr.54; 

● https://drive.google.com/file/d/1ruVdWa2OkmnZFSXORMv-

VyfSqgKT0V4_/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/11mLE2hevPo2fuMUBiiaHx4z_f9YSkwe5/vie

w?usp=sharing 

● Ordin nr.132 din 01.09.2021”Repartizareaorelor opționale/cerc/secții sportive” 

● Orarul sunetelor. 

● Ordine ”Cu privire la funcționarea liceului în condiții de  siguranță în 

contextul epidemiologic  COVID-19” 

- nr.24 din 01.03.2021 

● Ordin nr.146 din 22.10.2021 ”Privind munca la domiciliu” 

● Schema orară, inclusiv a activităților cercurilor și secțiilor sportive, a 

activităților extracurs, a consultațiilor, aprobată de directorul instituției prin 

ștampilă și semnătură; 

● Orarul lecțiilor publice. 

 

Constatări Instituția își desfășoară activitatea într-un schimb, cu începere de la 08:30. Administraţia 
instituţei de învăţământ elaborează un orar relativ echilibrat, flexibil în care disciplinele 
exacte alternează cu cele umanistice, artistice, tehnologice şi cele sportive.Orarul 
sunetelor  asigură raportul optim între timpul instruirii formale şi cel al instruirii 
nonformale, între timpul de învăţare şi timpul de recreere.Orarul activităților extrașcolare 
este elaborat în conformitate cu vocația și vârsta elevilor. 

Pondere şi 

punctaj 

acordat 

Pondere 

2 

Autoevaluare conform criteriilor 

1 

Punctaj acordat 

2 

 

Domeniu: Capacitate instituţională 

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

corespunzător particularitățile psihofiziologice individuale 

https://drive.google.com/file/d/1H2RV7oKXlvwG1k9Z2iSHg4rsy6vweKYV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H2RV7oKXlvwG1k9Z2iSHg4rsy6vweKYV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11-4Z7swpW89rkp7qkPal6CMLxqF1Qh9z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11-4Z7swpW89rkp7qkPal6CMLxqF1Qh9z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ruVdWa2OkmnZFSXORMv-VyfSqgKT0V4_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ruVdWa2OkmnZFSXORMv-VyfSqgKT0V4_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11mLE2hevPo2fuMUBiiaHx4z_f9YSkwe5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11mLE2hevPo2fuMUBiiaHx4z_f9YSkwe5/view?usp=sharing
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Dovezi  Declaratia de control nr.95 din 24.05.2019 CSP Cahul; 

● Raportul de  autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea  instituției 

de învățământ  pentru fiecare an de studii la inventarierea tuturor 

elementelor; 

 https://drive.google.com/file/d/1Bx9gfDLuVSKO1zYcN9C4rfWmHnUMMAWX/vie

w?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1BfI1BdhlBAY0Di25bkFNWwHrGnMl91-

y/view?usp=sharing 

 Autorizaţia sanitară de funcţionare a instituţiei nr.002299/2019 din  

03.09.2019;nr.P-1270/2019 din 31 mai 2019; 

 https://drive.google.com/file/d/1d1DqXidvylms6dQJTvu1TOjO8a8mTM0L/view?usp=
sharing 

 Pașaportul sălilor  de clasă;a cabinetelor/laboratoarelor; 

 Procurarea mobilierului şcolar (buget)  69030,08lei , anul 2020-2021; 

 https://drive.google.com/file/d/1NLzLpVg9x4E8_L-

tEjBncmAbr6jUt03y/view?usp=sharing 

 Mobiler pentru Laboratorul Digital din Programul ”Tekwill în fiecare 

școală”/16 mese,20de scaune,o masă mare și un dulap; 

/Act de primire-predare a bunurilor material din 09.12.2021/; 

 https://drive.google.com/file/d/19euVZs5cT47aJ936z2UiQxQHMVksApD

Z/view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1D9Ew78bDxjLGZsXMVHQschl01bwRuUZf/view?
usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1NJVwOMDdPAn158dSHfX7emIE4kxpyh

qU/view?usp=sharing 

 Mese pentru elevi -25 din bugetul instituției in 2021 ,suma de 9380,0 lei și 

25 bănci elevi din AO ”Armonie ”în sumă de 7200 lei.   

 https://drive.google.com/file/d/1N1TYKXj0wtY_AaQvHtJhGj04_CYEQV

gj/view?usp=sharing 

 10 mese pentru  sală de calculatoare  în sumă de 7300 de lei  ,procurate din 

A.O.Armonie la 14.01.2021 

 Act de predare-primire nr. 033 a bunurilor materiale din 17.11.2021: 1 sistem de tablă 
interactivă; 

 Act de predare-primire a bunurilor materiale din 09.12.2021: 10 notebook-uri, 10 
mouse-uri, 5 computere, 1 cartridge, 1 printer, 1 camera video,1 wireless; 

 Cantina liceului cu150 de locuri. 

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

Constatări    Sălile de clasă din instituție sunt destul de încăpătoare pentru numărul de elevi 
carestudiază în ele, fiecărui elev revenindu-i un loc în bancă.Pe parcursul anilor 2016-

2018 instituția a făcut achiziții de mobilier școlar, in unele spații educaționale însă, 

inventarul este depășit, dar în cea mai mare parte estefuncțional. Se constată a fi 
insuficient mobilierul în vesti-arele sălii de sport.În spațiile educaționale, luminozitatea 

este potrivită normelor. Se remarcăsala încăpătoare, cu mese și scaune, a cantinei. 

Există locuri suficiente în Centrul deresurse pentru educația incluzivă.Biblioteca 

dispune de suficiente locuri la mesele, la care eleviise dedica studiului/ lecturii. 
Plauzibil este efortul instituției în obținerea Laboratorul digital Tekwill. În rezultatul 

chestionării parinților, însă, 11% din numarul acestora solicita renovarea mobilierului 

scolar în corespundere cu parti-cularitățile psihofiziologice individuale, în special, în 

clasele de liceu. 

 Pondere 

2 

Autoevaluare conform criteriilor 

0,75 

Punctaj acordat 

1,5 

https://drive.google.com/file/d/1Bx9gfDLuVSKO1zYcN9C4rfWmHnUMMAWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bx9gfDLuVSKO1zYcN9C4rfWmHnUMMAWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BfI1BdhlBAY0Di25bkFNWwHrGnMl91-y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BfI1BdhlBAY0Di25bkFNWwHrGnMl91-y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d1DqXidvylms6dQJTvu1TOjO8a8mTM0L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d1DqXidvylms6dQJTvu1TOjO8a8mTM0L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NLzLpVg9x4E8_L-tEjBncmAbr6jUt03y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NLzLpVg9x4E8_L-tEjBncmAbr6jUt03y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19euVZs5cT47aJ936z2UiQxQHMVksApDZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19euVZs5cT47aJ936z2UiQxQHMVksApDZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D9Ew78bDxjLGZsXMVHQschl01bwRuUZf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D9Ew78bDxjLGZsXMVHQschl01bwRuUZf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJVwOMDdPAn158dSHfX7emIE4kxpyhqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJVwOMDdPAn158dSHfX7emIE4kxpyhqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N1TYKXj0wtY_AaQvHtJhGj04_CYEQVgj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N1TYKXj0wtY_AaQvHtJhGj04_CYEQVgj/view?usp=sharing
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Indicator 1.1.5.Asigurarea cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile, 

etc.), în corespundere cu parametrii sanitaro-igienice şi cu cerinţe de securitate 

 

Dovezi  Registrul bunurilor materiale ale sălilor educaţionale 

 https://drive.google.com/file/d/1unbYuqAIboEp2Bu4aEIDluA6mexE-
MRv/view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1XSjzjv62UAFJf6UIE0wUPr3Tr2KbAcTe/

view?usp=sharing 

 Registrul de evidenţă a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor şi materialelor 

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

Educaţie fizică; 

 În parteneriat cu CSP Cahul şi AO a fost donat inventar sportive/2 mingi 

volei,2-fotbal, un set pentru tenis, 5 coarde,5 cercuri/ în sumă 1550 de lei; 

 Au fost procurate 12calculatoare și 1NB  în anul 2018în sumă de 26527,00 

lei, 

-13calculatoare și 5NB  în anul 2020 în sumă de 150000,00  lei, 

-Echipament musical în sumă de 17811,00 lei  în 2017; 

 Din Proectul Tekwill în fiecare școalăam primit o Tablă Interactivă 

ceramică,un proiector ,un adaptor,10 Notebook ”Lenovo15,6”,un MFD 

Canon,o Cameră Conference,5 compiutere ;(Act de primire-predare a 

bunurilor material din 17.11.2021); 

 2 table școlare în anul 2021 în sumă de 8400,0 lei; 

 https://drive.google.com/file/d/19euVZs5cT47aJ936z2UiQxQHMVksApD

Z/view?usp=sharing 

 Sală de sport - 2;188,0 și 78,0 m2 

https://drive.google.com/file/d/1in5LAdCCmqMBB2KL4gjSK3ijEnCfX6ko/view?

usp=sharing 

● Certificat de valabilitate a reactivelor chimice; 

● Lista de acumulare a produselor alimentare; 

● Încăpere pentru prelucrarea materiei prime; 

● Sală de mese cu  150 de locuri  pentru alimentarea  elevilor; 

● Procurarea mobilierului pentru cantina şcolară: 9754,00 lei  în 2021 din 

bugetul liceului; 

● Au fost procurate la 26.11.2021 în sumă de 8 400,00 lei /2 table școlare 

pentru 2 clase;/1b  și 3a/  din ciclul primar   

 Note informative  cu privire la asigurarea  condițiilor optime pentru 

desfășurarea unui proces educațional de calitate,prezentate la CA din 

28.08.2021 

 Teren sportiv - 1;    1008,0m2 

 Teren pentru joacă -1.1847,0m2 

 Sală de șah-1   -78,2m2 

 https://drive.google.com/file/d/1aeYi94dxO4c40isUnkXU8eCl1lOsCW6a/v

iew?usp=sharing 

Constatări Instituția asigură mijloace, dispozitive, ustensile funcționale şi materialele de sprijin, în 

corespundere cu parametrii sanitaro-igienici. Sălile de clasă dispun, parțial, de echipamente  
moderne pentru implementarea unui proces educațional de calitate. Laboratoarele de fizică 

şi chimie, sălile de studiu la biologie şi informatică, sunt, în general, prevăzute cu echipa-

mente și inventar pentru lucrări practice/ de laborator, în conformitate cu 
cerințelecurriculare. Majoritatea cabinetelor presupun documentație ce ține de 

instrucțiunile de siguranță. Sala de sport corespunde normelor de secutitate și  parametrilor 

sanitaro-igienici.Terenul de sport necesită renovarea plasei protectoare, vădit depășită în 
timp. În chestionare, părinții revendică dotări mai consistente şi adecvate pentru atelierul 

https://drive.google.com/file/d/1unbYuqAIboEp2Bu4aEIDluA6mexE-MRv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1unbYuqAIboEp2Bu4aEIDluA6mexE-MRv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XSjzjv62UAFJf6UIE0wUPr3Tr2KbAcTe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XSjzjv62UAFJf6UIE0wUPr3Tr2KbAcTe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19euVZs5cT47aJ936z2UiQxQHMVksApDZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19euVZs5cT47aJ936z2UiQxQHMVksApDZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1in5LAdCCmqMBB2KL4gjSK3ijEnCfX6ko/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1in5LAdCCmqMBB2KL4gjSK3ijEnCfX6ko/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aeYi94dxO4c40isUnkXU8eCl1lOsCW6a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aeYi94dxO4c40isUnkXU8eCl1lOsCW6a/view?usp=sharing


10 
 

de educaţie tehnologică/ baieți, desfășurarea separată a orelor, alegerea modulelor care ar 

dezvolta abilitățile baieților. 

Pondere şi 

punctaj 

acordat 

Pondere 

1 

Autoevaluare conform criteriilor 

0,75 

Punctaj acordat 

0,75 

 

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

sanitare în vigoare privind siguranţa, accesibilitatea, funcţionalitatea şi confortul elevilor/copiilor* ( 

după caz) 

 

Dovezi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planul de activitate a asistentei medicale pentru anul 2021-2022,aprobat la CA 

,proces -verbal nr.54 din 07.09.2021;·    

 Paşaport sanitar; 

 Autorizaţia sanitară de funcţionare a instituţiei nr.002299/2019 din  

03.09.2019;nr.P-1270/2019 din 31 mai 2019; 

 https://drive.google.com/file/d/1ygQXx4AFI44a5vksZfANHRpl7lTKpBN5/view?usp=sh

aring 

 Autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare  Seria ASVF nr.0025278 din 

05.12.2016 ; 

 https://drive.google.com/file/d/16c_NlH2Fde6gNjGJCpZTFcfg_yNanHcO/view?usp=sh

aring 

● Programul Organizarea alimentației în  IP LT P.Rumeantev,validat  prin 

ștampila și semnătura directorului; 

 https://drive.google.com/file/d/1_j0Bchk41GxS0k60ZbUBx0nqdh94hG8P/view?usp=s
haring 

 Fișe tehnologice; 

● Planul de activitate  a comisiei de triere,aprobat prin ștampila de director; 

● Lista produselor alimentare promovate, limitate și interzise; 

● https://drive.google.com/file/d/1IR4GHTTL_1R_DUhQ3cpPYJPXuL-
QjVlC/view?usp=sharing 

● Fişele examenelor medicale ale angajaţilor cantinei; 

● https://drive.google.com/file/d/1jQuyzGkYwGBN4Vlp05lCOtl2K1lQP7iv/

view?usp=sharing 

● Planul de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare şi a infecţiilor 

intestinale,aprobat de directorul instituției prin ștampilă și semnătură; 

● Registrul de respingere a produselor alimentare și materiei prime; 

● Registrul sănătăţii salariaților; 

 https://drive.google.com/file/d/1tf6rJwQU8CZmb-

yAIQJQUOMjeWn6O4Do/view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1wDMvlGZtYDNLyfFwE3gVidytbx0Aw

flR/view?usp=sharing 

● Lista de acumulare a produselor alimentare; 

● Încăpere pentru prelucrarea materiei prime; 

● Sală de mase în  cantină 

● https://drive.google.com/file/d/1yiAo5X7Bc7dxKV4Xl--

rmxTjSGkzLBoC/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1mgKp0qJEUKZpZZ648uyJZfFwmdiyTzFr

/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1yw-

2eMPJq23gOywsfNUIqZRO48BYw3KS/view?usp=sharing 

● Procurarea mobilierului pentru cantina şcolară: 9754,00 lei  în2021din bugetul 

liceului; 

https://drive.google.com/file/d/1ygQXx4AFI44a5vksZfANHRpl7lTKpBN5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ygQXx4AFI44a5vksZfANHRpl7lTKpBN5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16c_NlH2Fde6gNjGJCpZTFcfg_yNanHcO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16c_NlH2Fde6gNjGJCpZTFcfg_yNanHcO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_j0Bchk41GxS0k60ZbUBx0nqdh94hG8P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_j0Bchk41GxS0k60ZbUBx0nqdh94hG8P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IR4GHTTL_1R_DUhQ3cpPYJPXuL-QjVlC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IR4GHTTL_1R_DUhQ3cpPYJPXuL-QjVlC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jQuyzGkYwGBN4Vlp05lCOtl2K1lQP7iv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jQuyzGkYwGBN4Vlp05lCOtl2K1lQP7iv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tf6rJwQU8CZmb-yAIQJQUOMjeWn6O4Do/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tf6rJwQU8CZmb-yAIQJQUOMjeWn6O4Do/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wDMvlGZtYDNLyfFwE3gVidytbx0AwflR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wDMvlGZtYDNLyfFwE3gVidytbx0AwflR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yiAo5X7Bc7dxKV4Xl--rmxTjSGkzLBoC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yiAo5X7Bc7dxKV4Xl--rmxTjSGkzLBoC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mgKp0qJEUKZpZZ648uyJZfFwmdiyTzFr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mgKp0qJEUKZpZZ648uyJZfFwmdiyTzFr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yw-2eMPJq23gOywsfNUIqZRO48BYw3KS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yw-2eMPJq23gOywsfNUIqZRO48BYw3KS/view?usp=sharing
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● https://drive.google.com/file/d/1PRe21fe5oiMsP9d8Ar9AFIAYwwWbgGEL/view?
usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1Ab9dL3Q07lBZFMSKgEGmcPpAMFqVy

RDD/view?usp=sharing 

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

dezinfectanţi . 

https://drive.google.com/file/d/1ARuv5IrX00CZbdS45v1SRcIF-

XNBHAOb/view?usp=sharing 

 

Constatări    Instituţia este dotată cu spaţii pentru depozitarea alimentelor, prepararea şi servirea 

hranei, care corespund  în totalitate normelor sanitare în vigoare privind siguranţa, 

accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor. Cantina și blocul alimentar sunt 

renovate și dotate cu mobilier și echipament modern: frigidere, mașini de gătit electrice, 

cuptor electric,mașină electrică de tocat carne, încălzitor de apă, cântar electric.Se 

efectuiază periodic procurarea veselei  pentru cantina şcolară. Spațiul cantinei este foarte 

curat și luminos, la intrare sunt lavoare carepermit spălatul pe mâini cu apă caldă, 

uscătoare electrice 

Pondere şi 

punctaj 

acordat 

Pondere 

1 

Autoevaluare conform criteriilor 

1 

Punctaj acordat 

1 

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

şi confort pentru elevi/copii 

 

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

şi bloc (în total 24  : 6 cabine a câte 2despărțituri,3 cabine  a câte 3 și 3cabine  a 

câte 1); 

● Lavoare pentru spălat mâinile în fiecare WC şi la intrare în cantină (18); 

● In fiecare veceu este săpun lichid,șervețele  și dezinfectant. 

● 3 uscătoare electrice  pentru mâini; 

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

● Au fost  efectuate reparaţii capitale ale 11  grupuri sanitare în şcoală din bugetul 

şcolii în sumă de 78 653,00 lei. 

Constatări   Instituţia este dotată cu spaţii/WC-uri, lavoare care respectă integral normele sanitare, 

criteriile de accesibilitate, funcționalitate și confort pentru elevi. Spațiile sunt funcționale, asigură 

necesitatea de intimitate, cabinele având încuietori din interior. Instituţia de învăţământ asigură 

cu săpun, soluție dezinfectantă şi uscătoare electrice. Unele blocuri sanitare din ciclul primar 

nu oferă respectarea intimității. In nstituție există un cabinet medical dotat conform cerințelor CSP, 

care oferă 

asistență medicală elevilor. 

Pondere şi 

punctaj 

acordat 

Pondere 

1 

Autoevaluare conform criteriilor 

0.75 

Punctaj acordat 

0.75 

 

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

 

https://drive.google.com/file/d/1PRe21fe5oiMsP9d8Ar9AFIAYwwWbgGEL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PRe21fe5oiMsP9d8Ar9AFIAYwwWbgGEL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ab9dL3Q07lBZFMSKgEGmcPpAMFqVyRDD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ab9dL3Q07lBZFMSKgEGmcPpAMFqVyRDD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ARuv5IrX00CZbdS45v1SRcIF-XNBHAOb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ARuv5IrX00CZbdS45v1SRcIF-XNBHAOb/view?usp=sharing
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Dovezi ● Mijloace antiincendiare (12) și  ieșiri de rezervă/9/ 

● Scheme de evacuare a elevilor şi personalului  în caz de situaţii excepționale; ( 

● https://drive.google.com/file/d/1-evEfAGUuRAWi-
RLm8eKdyjw62tP5JlT/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1an2iarmZodZ1YaHLot7Z6t44Y4XZk4_V/

view?usp=sharing 

● Stingătoare UP 24 la fiecare etaj, cantină ,sala de festivități ; 

● Portofoliul  directorului adjunct pe gospodărie al Protecției Civile cu instrucțiuni ; 

●   Planul de evacuare  în caz de situații excepționale,aprobat de director la 30.08.2021; 
● Stingătoare UP24 la fiecare etaj-, în cantină 2 ,în sală de festivități -2; 

● Plan de acțiuni în caz de situații excepționale,aprobat  prin semnătură și 

stampilă  de director la 30.08.2021; 
● Procese-verbale ale Ședințelor   cu elevii,privind  la comportamentul 

responsabil în perioada vacanţelor,; 

- clasei a 8-b, nr. 7 din 19.12.2021, 

- cl.10 b,nr.9 din 22.12.2021,  

● Ordine  cu privire la organizarea  și desfășurarea  Zilei Protecției Civile  în 

liceu; 

- nr.118 din 30.08.2021 

- nr.48 din 20.04.2022; 

● Ordin nr.34  din 28.02.2020 cu privire  de constituirea  Comisiei Protecţiei 

Civile în conformitate cu Legea nr.271-XIII din 09.11.1994; 

● Ordin cu privire la simularea situaţiilor de risc şi comportamentul elevilor 

în situaţii excepționale: 

- nr.34 din 28.02.2021; 

● Plan de formare al angajaţilor pe domeniul securităţii antiincendiare; 

 https://drive.google.com/file/d/10Xv1eyJztoOKcws_-
bfSm2GTP48veRlY/view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1cgWFckHbWoDp1LlN8FySBwRZnJyd

A6Uc/view?usp=sharing 

 Certificat de absolvire a cursului în domeniul protecţiei civile şi 

antiincendiare (nr.43-13/09-II /SSM); 

 https://drive.google.com/file/d/1r655A8_KwNXAjsZqxptfThZHIHmtB65R/view?
usp=sharing 

 Registru de evidenţă şi eliberare a fişelor personale de SSM; 

● Portofoliul  Protecția Civilă; 

● Procese verbale cu privire la comportamentul responsabil în perioada vacanţelor 

(portofoliul clasei, responsabili diriginţii); 

 

Constatări Incinta instituției dispune de suficiente mijloace antiincendiare și ieșiri de rezervă pentru a 
asigura evacuarea de urgență a copiilor și angajaților în situații excepționale.Incăperile 

instituției nu sunt dotate cu sistem automat de semnalizare antiincendiară, în holuri sunt 

instalate mijloace primare de stingere a incendiilor, în locuri vizibile sunt instalate scheme 
de evacuare și tabele cu indicarea numarului de contact 112. Sunt prezente, în locuri 

prestabilite, extinctoare, ustensile și materiale antiincendiare. Cursurile tematice și 

exercițiile practice, privind siguranța la incendiu, se țin semestrial cu elevii și angajații 

instituției. Directorul a numit, prin ordin, un responsabil de securitatea împotriva 
incendiilor. În instituție sunt formate grupuri pentru protecția civilă. 

Pondere şi 

punctaj 

acordat 

Pondere 

1 

Autoevaluare conform criteriilor 

0.75 

Punctaj acordat 

0.75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educational 

https://drive.google.com/file/d/1-evEfAGUuRAWi-RLm8eKdyjw62tP5JlT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-evEfAGUuRAWi-RLm8eKdyjw62tP5JlT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1an2iarmZodZ1YaHLot7Z6t44Y4XZk4_V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1an2iarmZodZ1YaHLot7Z6t44Y4XZk4_V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Xv1eyJztoOKcws_-bfSm2GTP48veRlY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Xv1eyJztoOKcws_-bfSm2GTP48veRlY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cgWFckHbWoDp1LlN8FySBwRZnJydA6Uc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cgWFckHbWoDp1LlN8FySBwRZnJydA6Uc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r655A8_KwNXAjsZqxptfThZHIHmtB65R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r655A8_KwNXAjsZqxptfThZHIHmtB65R/view?usp=sharing
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Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităţilor de învăţare şi respectare a regulilor de circulaţie rutieră, 

de prevenire a situațiilor de risc şi de acordare a primului ajutor 

 

Dovezi ● Plan de activitate a directorului adjunct pe educaţie: 
- pentru anul de studii 2021-2022 aprobat la CP proces-verbal nr.1 din 28.08.2021; 
● PDI pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la CP proces-verbal nr.1 din 

28.08.2021,cap.Managementul școlar,  ”Asigurarea  protecției vieții ți 

sănătății elevilor” pag.206-207 

● Acord de colaborare nr.27/2 din 15.05.2021  cu Inspectoratul de Poliție 

Cahul - Instruiri, seminare, concursuri; 

● Acord de colaborare f/ nr.   din 17.11.2021     cu Centrul de Salvatori și 

Pompieri Cahul,Centrul Militar Cahul - instruiri, seminare, concursuri 

● Acord de colaborare cu “Uniunea Conducătorilor Auto” f/nr.     din 

05.01.2022  , privind  securitatea rutieră prin educație; 

● Acord de parteneriat nr.17   din 08.09.2018 cu IMSP CS Cahul Centrul de 

Sănătate  Publică, instruire în domeniul sănătății și protecției vieții copiilor; 

● Plan de acțiuni în caz de situații excepționale, aprobat de director  la 

30.08.2021; 

●   Plan de  dezvoltare instituțională pentru  anul de studii 2021-2022( 

discutat  la CP, proces-verbal nr.1 din  28 august 2021,aprobat la  CA, 

proces-verbal nr.53 din 23.08.2021) 

,cap.”Sănătate,siguranță,protecție”,pct.1; 

● Managementul clasei (catalogul şcolar): 

- 16.05.2022,cl.a V-a,subiectul”Semaforul ne atenționează” 

- 23.09.2021,cl.a VII-a,subiectul ” Respectarea regulilor de circulație” 

- 15.04.2021,cl.IV-a,subiectul”Atenție- Pietonul!”-victorină 

- 22.10.2021,ck.VIII-a,subiectul ”Respectăm regulile de circulație” 

● Cabinet dotat pentru învățarea și respectarea regulilor de circulație -56,8m2; 

● Proiectare de lungă durată la disciplina  Dezvoltare personală la 

dimensiunea Securitate personală cu simularea elementelor de 

comportament în situaţii excepționale; 

● Programul de activitate a asistentei medicale,aprobat de director la 

01.09.2021; 

● Asigurarea protecției,vieții și sănătății  elevilor,Plan de acțiuni în caz de 

situații excepționale; 

● https://drive.google.com/file/d/1BJqP0N0nmR0A0jwF1XERKVXpPbIRFAcw/view?
usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/15XWoO3VOLAcR-

CdhPLooepj6IykSzd4f/view?usp=sharing 

● Cabinet dotat pentru învățarea și respectarea regulilor de circulație-56,8m2; 

● https://drive.google.com/file/d/1Mzw0UKqUjk6NnU4_tRxZhjqX0uMue7C

u/view?usp=sharing 

● Proiectare de lungă durată Dezvoltare personală la dimensiuneaSecuritate 

personală cu simularea elementelor de comportament în situaţii 

excepționale; 

● Ședința Comisiei Diriginţilor cu generecul : “Profilaxia cazurilor de 

accidente rutiere, cazurilor  de abuz și cu ideație suicidară”. Proces verbal 

nr. 5  al Comisiei Diriginţilor din 11.05.2021; 

● https://drive.google.com/file/d/1fYTPC-

Q4EOc0UPwyg_D2w22agjzt8qIP/view?usp=sharing 

● Listele cu semnăturile elevilor referitoare la respectare a regulilor de 

circulaţie rutieră, de prevenire a situațiilor de risc şi de acordare a primului 

ajutor 

https://drive.google.com/file/d/1BJqP0N0nmR0A0jwF1XERKVXpPbIRFAcw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BJqP0N0nmR0A0jwF1XERKVXpPbIRFAcw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15XWoO3VOLAcR-CdhPLooepj6IykSzd4f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15XWoO3VOLAcR-CdhPLooepj6IykSzd4f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mzw0UKqUjk6NnU4_tRxZhjqX0uMue7Cu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mzw0UKqUjk6NnU4_tRxZhjqX0uMue7Cu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fYTPC-Q4EOc0UPwyg_D2w22agjzt8qIP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fYTPC-Q4EOc0UPwyg_D2w22agjzt8qIP/view?usp=sharing
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● https://drive.google.com/file/d/1xLoVrIGfOFPXSo_NfDDJc-

Id2ei7KfZp/view?usp=sharing 

● Registrele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securităţii vieţii şi 

sănătăţii în liceu (la orele de chimie, fizică, educaţia fizică şi tehnologică); 

● Fișe  pentru elevi cu sennătură  ”Respectarea regulilor de circulație 

rutieră,a tehnicii securității,de prevenire a situațiilor de risc”; 

● https://drive.google.com/file/d/17goKd7GUilxqe-
qKfuXPqB3T2hUxyiW1/view?usp=sharing 

● Informaţii despre respectarea  regulilor de circulaţie rutierăplasate pe 

panoul de informații. 

● Ore de dirigenție în sala  de clasă special amenajată . 

● https://drive.google.com/file/d/1Mzw0UKqUjk6NnU4_tRxZhjqX0uMue7C

u/view?usp=sharing 

● http://lt-petr-rumeantev.md 

 

Constatări Instituția organizează, pentru elevi și adulți, activități deinstruire în domeniul respectării 

normelor de circulație, al siguranței, alprevenirii situațiilor de risc și al acordării primului 
ajutor. Proiectele de activitate ale cadrelor de conducere conţin activităţi de profilaxie în 

caz de situaţii excepţionale.Instituția desfășoară activități de învățare și respectare a 

securității și protecției vieții copiilor, de cunoaștere și prevenire a situațiilor de risc. 
Cadrele didactice implică elevii în activităţi ce vizează respectarea regulilor de circulaţie 

rutieră, a tehnicii securităţii în mediul şcolar, activităţi de prevenire a situaţiilor de riscîn 

caz de inundaţii, incendii, cutremure. Instituţia elaborează acte pentru responsabilizarea 

fiecărui subiect educaţional în privința tehnicii securității, situațiilor de risc și acordării 
primului ajutor. 

Pondere şi 

punctaj 

acordat 

Pondere 

1 

Autoevaluare conform criteriilor 

1 

Punctaj acordat 

1 

Total standard 9.75 

 

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

psihice a fiecărui elev/copil 

Domeniu:Management 

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

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

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

 

Dovezi  PDI, 2021-2026, capitolul V, Componenta strategică, pct. Asigurarea calităţii educaţiei, 
capitolul VI,Componenta operațională, pct. Asigurarea protecției vieții și sănătății elevilor; 

 PAI 2021-2022,discutat la CP,proces-verbal nr. 01 din 28.08.2021, cap. Eficiența 

educațională, pct. Comisia diriginților de clasă; 

 Statutul liceului, secţiunea IV, Organizarea procesului educaţional; 

 Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, secțiunea 3; 

 Programul de activitate a comisiei pentru  protecția drepturilor copilului, aprobat 03.09.2021; 

 Planul de activitate a grupului de intervenție ANET, aprobat la CA, proces-verbal nr. 35 din 

08.09.2021; 

 Planul de activitate al CMI, discutat la ședința de lucru din 02.09.2020, aprobat la CA, 
proces-verbal nr. 35 din 08.09.2021; 

 Planul de activitate a psihologului, aprobat la ședința CP proces-verbal nr. 01 din 28.08.2021; 

 Planul de activitate a CM 2021-2022, discutat și aprobat la CA, proces- verbal nr. 55 din 

20.09.2021;  

 Ordinul nr. 145 din 20.10.2021 cu privire la organizarea și desfășurarea  atelierului cu 

managerii școlari, șefii adjuncți, psihologii școlari, diriginții de clase și responsabilii de 

https://drive.google.com/file/d/1xLoVrIGfOFPXSo_NfDDJc-Id2ei7KfZp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xLoVrIGfOFPXSo_NfDDJc-Id2ei7KfZp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17goKd7GUilxqe-qKfuXPqB3T2hUxyiW1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17goKd7GUilxqe-qKfuXPqB3T2hUxyiW1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mzw0UKqUjk6NnU4_tRxZhjqX0uMue7Cu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mzw0UKqUjk6NnU4_tRxZhjqX0uMue7Cu/view?usp=sharing
http://lt-petr-rumeantev.md/
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ANET; 

 Ordinul nr. 321 din 18.09.2019 cu privire la numirea coordonatorului ANET;  

 Ordin nr. 113 din 2021 cu privire la  crearea CMI și a comisiilor PEI; 

 Rapoarte privind evidența sesizărilor cazurilor ANET prezentate DGÎ 11.01.2021, , 

13.01.2022; 

 Fisa postului cadrului didactic, a diriginților de clasă; 

 Registru de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijare, trafic şi exploatare; 

 Catalogul școlar, paginile Date generale ale elevilor, nr. 182-185; 

 Consiliere psihologică cu elevii, părinţii și cadre didactice (Registrul psihologului);  

 Acord de parteneriat cu AO Pas cu Pas, Regiunea Sud nr. 07 din 18.09.2019 , nr. 04 din 

27.01.2022 , privind acordarea suportului necesar părinților/ elevilor prin servicii de 
informare și consiliere în educația copiilor și elevilor; 

 Acord de colaborare cu “Uniunea Conducătorilor Auto” f/nr. din 05.01.2022 , privind 

securitatea rutieră prin educație; 

 Acord de colaborare nr. 27/2 din 15.05.2021 cu Inspectoratul de Poliție Cahul.Program  

de activitate  privind combatera ANET, parte componentă a  PDI 2021-

2022,pag.223-224,discutat și aprobat la CP din 28.08.2021,proces-verbal nr.1; 

● Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu cadrele didactice/ elevi/ părinţi/ 

autorităţile locale publice responsabile : ,,Să creştem fără abuz, neglijare, 

exploatare, trafic” 

● Planul de activitate  al CMI, anul de studii 2020-2021, discutat la Ședința de lucru 

a  CMI la 02.09.2020 și aprobat la ședința CA ,proces-verbal  nr.35 din 

08.09.2021; 

● Plan de activitate a psihologului şcolar, aprobat la CP  proces-verbal nr.1 din 

28.08.2019; 

● Ordin nr.145 din 20.10.2021 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea  atelierului 

cu managerii școlari,șefii adjuncți,psihologii școlari,diriginții de clase și responsabilii 

de ANET”; 

      

● Ordin ”Cu privire la  crearea CMI și a comisiilor PEI”: 

- nr.113 din  2021, 

● Consiliere psihologice cu elevii, părinţii, cadre didactice  (Registrul psihologului);  

● Fisa postului cadrului didactic,a diriginților de clasă; 

● Plan de acțiuni ANET,PDI 2021-2022,pag.223-224(Anexa 14) 

● https://drive.google.com/file/d/1-

blvItAbNCjj0MJ2EJROdvJXTBJ_M3Pn/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1AVDmrwejJQuxMtXNp0Qk9s0PnzreI-

8v/view?usp=sharing 

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

● Proiectarea activităţilor de profilaxie ce duc la diminuarea violenţei în mediul 

şcolar (plan de activitate a psihologului şcolar); 

● https://drive.google.com/file/d/1418rQhxRz2G636HKuTDvik-U-

oSWLoZi/view?usp=sharing 

● Colaborare cu ONG, ,APL (ONG» Contact» Cahul, A.O. ”Pas cu Pas regiunea 

Sud”,Primăria Cahul). 

Constatări Instituţia de învăţământ proiectează sistematic acțiunide colaborare cu familia, cu APL, cu alte 

instituții cu atribuții legale în sensul protecției ele-vului, inclusiv acțiuni de informare a lor în 

privința procedurii legale de intervenție în cazurile de ANET. Echipa managerială informează 
personalul, elevii, părinţii asupra modalităţilor de prevenire, identificare, semnalare, evaluare şi 

soluţionare a acuzaţiilor de abuz/ neglijenţă asupra copiilor. Administraţia şcolii, cadrele 

didactice în parteneriat cu familia, promovează, prin resurse instituţionale, siguranţa şi securitatea 
copiilor în cotidian, la trafic şi în situaţii de risc. Asigură protecţia copilului față de abuz, violenţă 

https://drive.google.com/file/d/1-blvItAbNCjj0MJ2EJROdvJXTBJ_M3Pn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-blvItAbNCjj0MJ2EJROdvJXTBJ_M3Pn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AVDmrwejJQuxMtXNp0Qk9s0PnzreI-8v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AVDmrwejJQuxMtXNp0Qk9s0PnzreI-8v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1418rQhxRz2G636HKuTDvik-U-oSWLoZi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1418rQhxRz2G636HKuTDvik-U-oSWLoZi/view?usp=sharing
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şi neglijare în toate mediile, inclusiv în mediu on-line. 

Pondere şi 

punctaj 

acordat 

Pondere 

1 

Autoevaluare conform criteriilor 

1 

Punctaj acordat 

1 

 

Domeniu: Capacitate instituţională 

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

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

copilului. 

Dovezi  

● Plan de dezvoltare instituțională pentru anii 2016-2021;2021-2026 discutat și 

aprobat la CP din 28.08.2020, PV 1, aprobat la CA PV nr.54 din 07.09.2021   

● Colaborare cu Organele de ordine public din teritoriu, serviciul de Asistenţă 

Socială şi Serviciul de asistenţă psihopedagogică din raion; 

● https://drive.google.com/file/d/1hvCL3eTEm1cABPwaBSB-
OXIPoug3cFwz/view?usp=sharing 

●                   Planul de activitate al instituției  pentru anul de studii:2021-2022, aprobat la 

ședința Consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 

28.08.2020,Cap.Sănătate,siguranță,protecție 

 Ore de dirigenţie cu genericul „Profilaxia cazurilor de accidente rutiere, cazurilor de 
abuz și cu ideație suicidară” în clasele V-XII, 11.05-14.05.2021; 

 Săptămâna nonviolenței în școală, 11.05-14.05.2021; 

 Activitate de informare a elevilor claselor IX-XII „Delicventa juvenilă și Bullying-ul”, 
organizată de Inspectoratul de Poliție Cahul în 14.04.2021; 

 Spot-urile cu caracter nonviolent,prezentate în sălile de clasă pe parcursul anului de 
studiu; 

 Ordinul nr. 137 din 03. 09.2021 cu privire la organizarea asistenței copilului în 
procedurile de audieri legale, în baza Orarului de asistență a minorilor la procedurile de 
audieri în cadrul Inspectoratului de Poliție /Procuraturii Cahul;  

 Fișe de sesizare întocmite la necesitate și prezentate DGÎ Cahul de către coordonatorul 
ANET; 

 Rapoarte semestriale/ anuale privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare și 
trafic al copilului, întocmit în baza registrului de evidenţă: 13.01.2022; 

 Registrul de evidență a cazurilor de abuz, neglijare, trafic și exploatare; 

 Registrul psihologului privind consilierea psihologică a elevilor, părinților și cadrelor 
didactice; 

 Rapoarte semestriale privind evidența sesizărilor cazurilor de abuz, neglijare, 
exploatare, trafic, pentru anii 2019-2020, 2020-2021 aprobate de director. 

● Portofoliul ANET; 

● Registru de  evidență a cazurilor de abuz,neglijare,traffic și exploatare; 

● https://drive.google.com/file/d/1Geo0krenHhCPo70bfcsgdvxLzRd93ukT/vie

w?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1ONohQqVotGmR5a3pPxhdgwnENbaP92N

B/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1lZ-

YtPdMEtK4O1Vx8HuBkRSfgApivdGr/view?usp=sharing 

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

exploatare şitrafic al copilului întocmit în baza registrului de evidenţă. 

https://drive.google.com/file/d/1hvCL3eTEm1cABPwaBSB-OXIPoug3cFwz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hvCL3eTEm1cABPwaBSB-OXIPoug3cFwz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Geo0krenHhCPo70bfcsgdvxLzRd93ukT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Geo0krenHhCPo70bfcsgdvxLzRd93ukT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ONohQqVotGmR5a3pPxhdgwnENbaP92NB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ONohQqVotGmR5a3pPxhdgwnENbaP92NB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lZ-YtPdMEtK4O1Vx8HuBkRSfgApivdGr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lZ-YtPdMEtK4O1Vx8HuBkRSfgApivdGr/view?usp=sharing
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Constatări În documentele de planificare strategică și operațională ale instituției sunt prezente 

mecanisme de informare a partenerilor educaționali în privința diverselor căi de protecție a 

copilului. Liceul dispune de personal competent și format, pentru aplicarea procedurii legale 
de organizare instituţională şi de intervenţie în cazurile în care copilul este în pericol. 

Fiecare diriginte comunică cu familiile elevilor prin intermediul ședințelor cu părinții, al 

agendelor elevilor, al poștei electronice și al grupurilor formate pe rețelele de socializare. 
Instituția colaborează cu APL, inspectoratul de poliție, SAP și cu alte structuri în vederea 

asigurării dreptului copilului la protecție, la starea de bine, inclusiv în vederea soluționării 

eventualelor cazuri de abuz, neglijență, exploatare și discriminare a copilului. 

Pondere şi 

punctaj 

acordat 

Pondere 

1 

Autoevaluare conform criteriilor 

0.75 

Punctaj acordat 

0.75 

 

Domeniu: Curriculum/proces educaţional 

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

elev/elev, elev/cadru didactic, elev/personal auxiliar) 

Dovezi ● Planul activităților de consiliere cu elevii ce dețin comportament  

delincvent,discutat și aprobat la CA la 08.09.2020 

● Săptămâna  nonviolenței în școală ,perioada  11.05-14.05.2021, aprobată  la 

CA din 23.04.2021;proces-verbal nr.48; 

● Săptămâna  prevenirii suicidului,desfășurată  în perioada 06.09-10.09.2021;                                    

● Derularea filmuletelor cu caracter non violent în cadrul Săptămânii  contra 

violenței  în școală,perioada   11.05-14.05.2021: 

- cl. a VIII-a la 13.05.2021 

- cl. a XIb,12..05.2021 

- cl. A-VII-a,14.05.2021 

● Elaborarea Proiectului  «Eva», responsabili cl. A-VII-a  și prezentat la 

concursul raional al  proiectelor cu caracter  non violent  din 30.04.2021; 

● Monitorizarea zilnică a frecvenței/catalogul  clasei /și a disciplinei 

elevilor;Planul activităților de consiliere cu elevii ce dețin comportament 

inadecvat; 

● Ședința Comisiei Diriginţilor cu ginerecul : “Profilaxia cazurilor de 

accidente rutiere, cazurilor  de abuz și cu ideație suicidară”. Proces verbal 

nr. 5  al Comisiei Diriginţilor din 11.05.2021; 

● Ore de dirigenţie cu generecul : “Profilaxia cazurilor de accidente rutiere, 

cazurilor  de abuz și cu ideație suicidară”. în clasele V-XII 11.05-

14.05.2021. 

● Săptămâna  nonviolenței în școală  11.05-14.05.2021; 

● Activitate de informare a elevilor claselor IX, XII „Delicventa juvenila și 

Bullying-ul.”  organizată de  Inspectoratul de Poliție Cahul 14.04.2021; 

● Derularea filmuleţelor cu caracter non violent în sălile de clasă pe parcursul 

anului de studiu; 

● Proiectul «Eva», cl. 7  30.04.2021; 

● https://drive.google.com/file/d/18eLgi-kpbqn2x1nmJjkCgl-

Gr7fftadE/view?usp=sharing 

● Plan de activitate a Comisiei Metodice ”Diriginție ” 

● https://drive.google.com/file/d/1OfstnHlW-

xNizh115IXOHXPaKyGmLKjw/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1IHEsqZnYkRr-

DEyf4CoWn9MksjqO5yxM/view?usp=sharing 

● Desfășurarea ședințelor comisiei antiviolentaîn caz de abuz / semestrial. 

https://drive.google.com/file/d/18eLgi-kpbqn2x1nmJjkCgl-Gr7fftadE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18eLgi-kpbqn2x1nmJjkCgl-Gr7fftadE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OfstnHlW-xNizh115IXOHXPaKyGmLKjw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OfstnHlW-xNizh115IXOHXPaKyGmLKjw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHEsqZnYkRr-DEyf4CoWn9MksjqO5yxM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHEsqZnYkRr-DEyf4CoWn9MksjqO5yxM/view?usp=sharing
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(Procese verbale). 

● Monitorizarea zilnică a frecvenței/catalogul clasei /și a disciplinei elevilor. 

Constatări Instituția desfășoară, cu frecvență considerabilă, activități instructive de prevenire și 

combatere a oricărui tip de violenţă, care sunt prevăzute în PAI, planul directorului adjunct 

pentru educaţie, planul de activitate al CMCDP,proiectele didactice ale profesorilor 

deDezvoltare personalăşi în proiectele la managementul clasei. Activităţile se desfăşoară în 

colaborare cu IPCahul, APL,ONG-uri.Cadrele didactice, diriginții implică elevii în 

activităţi ce vizează învăţarea şi respectarea regulilor de circulaţie rutieră, a tehnicii 

securităţii în mediul şcolar şi în cotidian, de prevenire a situaţiilor de risc şi de acordare a 

primului ajutor. 

 

Pondere şi 

punctaj 

acordat 

Pondere 

1 

Autoevaluare conform criteriilor 

1 

Punctaj acordat 

1 

 

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

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

prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătăţii. 

Dovezi ● Planul de activitate al Consiliului Elevilor ,aprobat de directorul instituției 

prin ștampilă și semnătură; 

● PDLD la disciplina ”Dezvoltare personal”,modulul ”Modul sănătos de 

viață”discutat la ședința Comisiei Metodice”Diriginte”,proces-verbal nr.01 

din 26.08.2021 și validate prin ștampila și semnătura directorului;   

● Activităţi în parteneriat cu centrul Medicilor de familie, Centrul de 

Medicină Preventivă, AO «Pas cu Pas Regiunea Sud»( «E în puterea Ta să 

oprești epidemia HIV», 2021), 

●  Planul de activitate al Comisiei Metodice a  Diriginților ,discutat și aprobat 

la CA Proces - verbal nr. 55 din 20.09.2021;  

https://drive.google.com/file/d/1MTwoE7hyp84Oy9ezeCsjehPMRbfEbU1E

/view?usp=sharing 

● Planul de activitate a psihologului școlar, discutat și aprobat la ședința 

Consiliului profesoral, proces-verbal nr. 01 din 28.08.2021; 

● Programul de activitate a psihologului școlar, pentru anii de studii 2021-

2022 aprobat de directorul instituției prin ștampilă și semnătură; 

● Planul de activitate a asistentei medicale , discutat și aprobat la ședința 

Consiliului profesoral: 

- proces-verbal nr. 01 din 23.08.2021; 

● Programul de activitate a asistentei medicale pentru anii de studii ,2021-

2022 aprobat de directorul instituției prin ștampilă și semnătură, afișat pe 

ușa Cabinetului medical; 

● Programul de activitate a Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă, 

pentru anii de studii 2021-2022 aprobat de directorul instituției prin 

ștampilă și semnătură, afișat pe ușa CREI; 

● Planul de activitate al cadrului didactic de sprijin, pentru anii de 

studii,2021-2022 aprobat de directorul instituției prin ștampilă și semnătură; 

● Activități cu elevii claselor a VII – a IX-a cu tema ”Buling-ul în rândul 

copiilor”; 

 

● Plan de dezvoltare instituțională pentru anii 2016-2021;2021-2026 discutat 

și aprobat la CP din 28.08.2020, PV 1, aprobat la CA PV nr.54 din 

07.09.2021    

● Planul de activitate al Consiliului Elevilor,al Comisiei Diriginților ; 

https://drive.google.com/file/d/1MTwoE7hyp84Oy9ezeCsjehPMRbfEbU1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MTwoE7hyp84Oy9ezeCsjehPMRbfEbU1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MTwoE7hyp84Oy9ezeCsjehPMRbfEbU1E/view?usp=sharing
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● https://drive.google.com/file/d/1MTwoE7hyp84Oy9ezeCsjehPMRbfEbU1E/view?
usp=sharing 

● PDLD la disciplina Dezvoltare personal,modulul ”Modul sănătos de 

viață” 
● Informare prin  panouri a desenelor, posterelor ce demonstrează 

consecinţele negative a folosirii drogurilor, tutunului, alcoolului; 

● https://drive.google.com/file/d/1CZEgDEZcAtCUpp_TT1FerexXtytqQKqn

/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1PqS8XZcjEvm0YM9dbv_mj5NHysZphiE

G/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/18FNGrszgPZaDEyTHlBFQOWYD4WEfE

p2Z/view?usp=sharing 

Constatări Instituția oferă tuturor elevilor, prin personal calificat, prin implicare activă a comunității 

în acțiuni de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății, accesul integral la servicii 

în vederea asigurării dezvoltării fizice, mintale  și emoționale. Elevii sunt implicați 

sistematic în activităţi de prevenire a  comportamentelor dăunătoare vieții. La 
managementul clasei, se desfăşoară activităţi tematice în colaborare cu partenerii 

educaționali: discuții, dezbateri, vizite de studiu. Elevii au acces la serviciile instituționale 

de consiliere psihologică și asistență medicală. 

Pondere şi 

punctaj 

acordat 

Pondere 

2 

Autoevaluare conform criteriilor 

0.75 

Punctaj acordat 

1.5 

Total standard 4,25 

 

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

de viaţă 

Domeniu: Management 

Indicator 1.3.1 Colaborarea cu familia, cu serviciile publice de sănătate şi alte instituţii cu atribuţii 

legale în acest sens în promovarea valorii sănătăţii fizice şi mentale a elevilor/ copiilor, în 

promovarea stilului sănătos de viaţă în instituţie şi comunitate 

Dovezi 
● Plan de dezvoltare instituțională  pentru anii 2021-2026 discutat și aprobat 

la Consiliul Profesoral   din 28.08.2020, proces-verbal nr. 1, aprobat la  

Consiliul de Administrație ,Proces-verbal nr.54 din 07.09.2021 ,  

cap.Opțiuni strategice,pct..Asigurarea calităţii educaţiei 

●   Plan de dezvoltare instituțională  pentru anii 2021-2026 discutat și aprobat 

la Consiliul Profesoral   din 28.08.2020, proces-verbal nr. 1, aprobat la  

Consiliul de Administrație ,Proces-verbal nr.54 din 07.09.2021   

,cap.IV,pag.40”Componenta operațională,”pct.Asigurarea protecției vieții 

și sănătății elevilor 

●     Planul de activitate al instituției (PAI) pentru anul de studii:-2021-2022, 

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

28.08.2021,Cap.Sănătate,siguranță,protecție 

● Planul de activitate a psihologului școlar, discutat și aprobat la ședința 

Consiliului profesoral, proces-verbal nr. 01 din 28.08.2021, Activități 

planificate: 

- Importanța înțelegerii emoționale pentru atingerea succesului; 

- Gestionarea emoțiilor puternice 

- Rolul gândirii pozitive pentru combaterea depresiei la preadolescenți; 

- Să creștem fără abuz, neglijare, excludere, exploatare și trafic;  

https://drive.google.com/file/d/1MTwoE7hyp84Oy9ezeCsjehPMRbfEbU1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MTwoE7hyp84Oy9ezeCsjehPMRbfEbU1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CZEgDEZcAtCUpp_TT1FerexXtytqQKqn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CZEgDEZcAtCUpp_TT1FerexXtytqQKqn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PqS8XZcjEvm0YM9dbv_mj5NHysZphiEG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PqS8XZcjEvm0YM9dbv_mj5NHysZphiEG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18FNGrszgPZaDEyTHlBFQOWYD4WEfEp2Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18FNGrszgPZaDEyTHlBFQOWYD4WEfEp2Z/view?usp=sharing


20 
 

- Împreună pentru prevenirea delicvenței juvenile; 

● Meniul orientativ pentru o săptămână,semnat de  asistenta medicală și 

aprobat de director prin semnătură și ștampilă; 

● Activităţi extracurriculare, proiecte, ore de dirigenție: 

- „Alimentația sănătoasă”, 

- 13.11.2021 ,cl.7b;Proiect ”A trăi sănătos” 

- 11.02.2022,cl.8a;Proiect la biologie ”Școala Teritoriul sănătății” 

- 16.02.2021,cl. 3-b; oră extracurriculară ”,A trăi sănătos” în cadrul Comisiei 

claselor primare; 

● Combaterea factorilor de  risc, care periclitează sănătatea( fumatul,  

consumul regulat de alcool,  de droguri  sau de medicamente) prin derularea 

informaţiei la televizoare în sălile de clasă; 

● Ziua Sănătății în liceu, 07 aprilie 2022,organizată și desfășurată  în cadrul 

Comisiei Metodice ”Științe  Socio-umane”,   

http://lt-petr-rumeantev.md/ 

 

● Efectuarea controlul stării de sănătate de către medicul pediatru în fiecare 

an;Note informative prezentate  CSP Cahul 

- la 13.01.2022;   

-Program de activitate la compartimentul  profilaxia narcomaniei,fenomenului 

SIDA 

-Programul de  activitate  în cadrul lunarelor ”PRO-Sănătate” și ”Propagarea 

unui mod sănătos de  viață” 

● Programul de activitate a asistentei medicale 

● Orientarea elevilor/ părinţilor spre promovarea unui mod sănătos de viaţă  

prin  implicare în activităţi şi proiecte ( ore de diriginție 2018, «Alimentarea 

sănătoasă»; 2018 

● https://drive.google.com/file/d/1lxTspubL6PNz-

dEf9G1JAEyjLywhtlZk/view?usp=sharing 

● «O lumea minunată cu apă bună și curată»,cl.IV-b, 01.03.2021;(Anexa 20) 

● https://cloud.mail.ru/public/3199/h4aWQ8R2Q 

● Activități fizice la aer curat pentru grupele de meditație la 

terenul de joacă. 

● Combaterea factorilor de  risc, care periclitează sănătatea( fumatul,  

consumul regulat de alcool,  de droguri  sau de medicamente) prin derularea 

informaţiei la televizoare în sălile de clasă; 

● Efectuarea controlul stării de sănătate de către medicul pediatru în fiecare 

an; 

● Asigurarea accesului permanent al elevilor la serviciile medicale; 

● Alternarea lecțiilor care necesită efort intelectual sporit , cu cele creative; 

● Ora de diriginție cu părinții online cu genericul: «Poluarea mediului 

ambiant cu mijloace de protecție împotriva COVID-19» cl. 6a. martie 2021 

● https://drive.google.com/file/d/1Grog0mThTjIZAAFkBagQn1NaHxrl0uJ2/

view?usp=sharin 

● Promovarea stilului sănătos de viață în cadrul orelor opţionale          ,, 

Educaţie pentru sănătate”, clasele a I- IV, 2016- 2021, 

Ore sumative în cadrul orelor obționale cu tematica: 

- «Eu aleg mișcarea», cl.II ( 14.05.2021) 

- TVC«Sănătatea noastră», cl.IV ( 12.05.2021) 

http://lt-petr-rumeantev.md 

Constatări Instituția și cadrele didactice, în colaborare cu familiile și serviciile publice de sănătate, 

http://lt-petr-rumeantev.md/
https://drive.google.com/file/d/1lxTspubL6PNz-dEf9G1JAEyjLywhtlZk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lxTspubL6PNz-dEf9G1JAEyjLywhtlZk/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/3199/h4aWQ8R2Q
http://lt-petr-rumeantev.md/
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proiectează sistematic activități de promovare a sănătății fizice și mintale a elevilor și a 

stilului sănătos de viață. În instituție se organizează și desfășoară activități ce țin, în egală 

masură, atât de cadrul instituțional, cât și de cel comunitar. 

Pondere şi 

punctaj 

acordat 

Pondere 

1 

Autoevaluare conform criteriilor 

1 

Punctaj acordat 

1 

 

Domeniu Capacitate educaţională 

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

materiale şi metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educaţională etc.) 

pentru profilaxia problemelor psihoemoţionale ale elevilor/ copiilor 

 

Dovezi ● ·         Registrul de evidenţă a materialelor, cărţilor şi  altor echipamente cu 

indicele AEF06-2, conform Nomenclatorului documentației școlare, 

aprobat prin decizia CA aprobat prin decizia CA nr. 23 din 24.01.2020  ; 

● Dotarea bibliotecii, a sălii de sport, a laboratoarelor, a cabinetului  

● Planul de activitate a psihologului școlar, discutat și aprobat la ședința 
Consiliului profesoral, proces-verbal nr. 01 din 28.08.2021; 

• Planul de activitate a asistentei medicale, discutat și aprobat la ședința Consiliului 

profesoral, proces-verbal nr. 01 din 28.08.2021; 

 • Programul de activitate a asistentei medicale pentru anii de studii 2021-2022  

aprobat de directorul instituției prin ștampilă și semnătură, afișat pe ușa Cabinetului 

medical; 

 • Programul de activitate a Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă, pentru 

anii de studii,2021-2022 aprobat de directorul instituției prin ștampilă și semnătură, 

afișat pe ușa CREI; 

 • Planul de activitate al cadrului didactic de sprijin, pentru anii de studii 2021-2022 

aprobat de directorul instituției prin ștampilă și semnătură; 

 • Planul de activitate al Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare, discutat și aprobat 

la ședința Consiliului profesoral, -proces-verbal nr. 01 din 23.08.2021 

 

● Seminar cu cadrele didactice:,, Combatere stresului în perioada pandemiei 

Covid 19”,”, desfășurat  de psihologul școlar  în aprilie 2021; 

●  Oră publică cu genericul «Ce stare de spirit ai?» cl. 1A, 02.12.2019 

● Activitate cu elevii claselor a XI-a A  cu subiectul: Stresul. Modalități de 

evitare și prevenire.23.11.2021 

● Masă rotundă pe tema: „Continuitatea și adaptarea elevilor din clasele I, V, 

X”18.11.2021. 

● Planul de activitate a  CREI,aprobat prin ștampila directorului ; 

● Note informative ale psihologului școlar cu privire la asigurarea condițiilor 

fizice și materialelor necesare pentru profilaxia problemelor 

psihoemoționale ale copiilor,prezentate la CA 

- proces-verbal nr.5 din 20.11.2021; 

 

● Chestionare,teste,anchete elaborate de psihologul  școlar pentru 

elevi și părinți; 

Constatări Administrația liceului asigură în suficientă măsură condiții fizice, resurse 

materiale și metodologice pentru profilaxia problemelor psihoemoționale 
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ale elevilor. În instituție funcționează eficient cabinetul psihologului, Centrul de resurse, 

care acordă suport în menținerea sănătății psihice a elevilor la toate etapele de dezvoltare, 

în baza unui program coerent de activități. Un suport informațional și educațional sigur 
pentru elevi îl prezintă activitatea serviciului de  asistență medicală. Elevii au acces la 

programe educative ce promovează modul sănătos de viaţă: educaţie pentru sănătate, 

educaţie nutriţională, educaţie sexuală etc., grație disciplinelor opţionale. Pentru facilitarea 
adaptării școlare, psihologul proiectează activități de dezvoltare și remediere psihologică. 

Pondere şi 

punctaj 

acordat 

Pondere 

1 

Autoevaluare conform criteriilor 

1 

Punctaj acordat 

1 

 

Domeniu Curriculum/ proces educaţional 

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

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

de profilaxie a stresului pe parcursul procesului educaţional şi asigurarea accesului elevilor/copiilor 

la programe ce promovează modul sănătos de viaţă 

 

Dovezi ● Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea activității 

extracurriculare: „Starturi vesele”, 2021; 
● -Plan de activitate a directorului adjunct pe educaţie: pentru anul de studii 

2021-2022 aprobat la CP,proces-verbal nr.1 din 23.08.2021; 

●       Activitatea extracurriculară pentru  elevii claselor IX-XII cu genericul 

«În lumea fără tutun»( 13.11.21) 

-Activități extrașcolare în cadrul decadei  CM ”Matematică și științe” 

14.03.-22.03.2022: 

-Planul de activitate a CM””Matematică și științe ”,discutat la ședința CM 

,proces-verbal nr. 1 din 25.08.2021,aprobat  prin ștampila de director; 

-Proiect”Casa visurilor mele”,biologie,,cl.11-a,  Dodul Tatiana, la 

23.03.2022; 
● Activitate anuală de ziua Mondială a Sănătăţii “Starturi vesele”;, 2022 
● Proiect la nivel de instituție cu titlul ”Sănătatea e în mâinile mele”,04-

07.04.2022; 

● Chestionarea cadrelor didactice, elevilor și părinților privitor la dozarea 

temelor pentru acasă; 

● Ziua Sănătății în liceu, 07 aprilie 2022,organizată și desfășurată  în cadrul 

Comisiei Metodice ”Științe  Socio-umane”; 

● Conferință științifică la  biologie  și chimie în clasa a X-a,19.11.2021 cu 

tema ”Poluarea mediului ambiant cu mijloace de protecție  împotriva 

COVID -19”,în cadrul Comisiei Metodice ”Matematica și Științe”; 

● Planul orei transdisciplinare la biologie și chimie în cl. a IX-a cu subiectul 

”Sănătatea e bogăția mea”,13.12.2021; 

● Panoul de afișaj ; 

Planul desfășurării Zilei Sănătății; 

● Procese verbale ale ședințelor  de părinți pe clase în vederea ; 

● http://lt-petr-rumeantev.md/ 

Constatări Instituția încurajează inițierea și realizarea activităților de promovare/ susținere a modului 

sănătos de viață, de prevenire a riscurilor de accidentări, îmbolnăvire, surmenaj, de 
profilaxie a stresului și oferă acces elevilor la programe educaționale în acest sens, 

implicându-se permanent în diseminarea experiențelor valoroase legate de sănătate. 

Cadrele didactice încurajează și sprijină elevii să manifeste inițiativă și să realizeze 
activități de promovare a modului sănătos de viață, de prevenire a riscurilor de accident și 

îmbolnăviri etc. 

Pondere şi 

punctaj 

Pondere 

2 

Autoevaluare conform criteriilor 

1 

Punctaj acordat 

2 

http://lt-petr-rumeantev.md/
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acordat 

Total standard 4.00 

 

 

Dimensiune I 

SĂNĂTATE, 

SIGURANŢĂ, 

PROTECŢIE 

Puncte forte Puncte slabe 

*Instituţia de învăţământ asigură 

securitatea şi protecţia tuturor elevilor prin 

- existenţa unei strategii manageriale bazată pe  analiza  

problemelor instituţiei; 

- existenţa documentelor de organizare şi funcţionare a 

instituţiei; 

- prezenţa pantei de acces pentru persoane cu dizabilități; 

- existenţa serviciului medical; 

- existenţa serviciului psihologic; 

- existenţa blocurilor sanitare. 

- sistem de aprovizionare cu apă; 

- sisteme de canalizare centralizata; 

- sistem de încălzire autonomy. 

- Fiecare copil beneficiază de o raţie alimentară care 

acoperă normele fiziologice de consum pe zi, în 

conformitate cu legislaţia sanitară în vigoare. 

*Administraţia instituţiei de învăţământ în parteneriat cu 

serviciile publice de sănătate asigură promovarea valorii 

sănătăţii fizice şi mentale, stilului sănătos de viaţă în 

instituţie şi comunitate 

- lipsa personalului 

care să asigure paza 

şi securitatea elevilor 

pe durate orelor; 

- mobilierul nu 

corespunde în 

totalmente cu 

cerinţele medicale; 

- dotarea parţială a 

laboratoarelor, 

atelierelor 

tehnologice, sălilor 

de sport cu utilaj. 

-Lipsa cabinelor de duş 

separat pentru băieţi şi 

fete. 

 

 

 

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 ● Plan de dezvoltare instituțională pentru anii 2016-2021;2021-2026 discutat și 

aprobat la CP din 28.08.2020, PV 1, aprobat la CA PV nr.54 din 07.09.2021    

● Planul de activitate al instituției  pentru anul de studii: 2021-2022, aprobat 

la ședința Consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 28.08.2020; 

●      Plan  de activitate  al directorului adjunct  instruire pentru anul de studii:-  

2021- 2022, aprobat la CA, proces - verbal nr.54  din 07.09.2021 

 Plan  de activitate a directorului adjunct pe educaţie pentru anul de studii 

2021-2022 aprobat la CP,proces-verbal nr.1 din 23.08.2021; 

 Planul de activitate a asistentei medicale, discutat și aprobat la ședința 

Consiliului profesoral, proces-verbal nr. 01 din 23.08.2021; 

 • Planul de activitate al cadrului didactic de sprijin, pentru  anuld e studii 

2021-2022,discutat și aprobat la ședința Consiliului profesoral, proces-

verbal nr. 01 din 23.08.2021, 

 Plan de activitate a taberei cu sejur ”Alladin”,discutat și aprobat  la ședința 
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CA -  din  30.05.2021,proces-verbal nr.50 

 Planul de activitate al Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare, discutat și 

aprobat la ședința Consiliului profesoral, proces-verbal nr. 01 din 

23.08.2021, 

 Planul de activitate al Consiliului Elevilor pentru anii de studii 2021-2022, 

aprobat de directorul instituției prin ștampilă și semnătură, 

●Participarea elevilor din Consiliul Elevilor  în cadrul activităților 

proiectelor:  

-”Parteneriat fără frontiere” ( 25.05.2020 -.31.05.2020) 

-Proiect «Tekwill în fiecare școală» (08.2020- 05.2021) 

-Proiect «Crește- ți copilul Eco friendly»cl.3b ,2021 

-Proiectul „Un Cahul colorat – mai atractiv pentru tineri și 

turiști”.28.06.2021, pictură murală  

●Portofoliul privind  activitatea  Consiliului Elevilor; 

●Organizarea și desfășurarea  iarmarocului«Săptămâna albă» la 28.04.2022 de 

către membrii CE,proces-verbal nr.11 al ședinței CE din 21.04.2022 ; 

●Procese-verbale ale  CA cu propuneri ale elevilor: 

-proces-verbal nr.24 din 18.02.2020,respectarea Statutului liceului; 

-proces-verbal nr.19 din 23.08.2021,propuneri în planul de activitate a CA; 

-proces-verbal nr.59 din 10.11.2021,organizarea activității de voluntariat 

”De la suflet la suflet”; 

proces-verbal nr.65 din 22.02.2022,îmbunătățirea activității CE; 

● Cota-parte a elevilor în Consiliul de administraţie; 

● https://drive.google.com/file/d/10LfkfgqQucJ8k01UwzKuCSFJajSwUE5l/view?usp=sh
aring 

● Ordin nr.131 din 01.09.2021 ”Cu privire la constiuirea Comisiei Disciplinare”-

1 elev; 

● https://drive.google.com/file/d/1T2_hJqNc--YusclgpE26OIiXqx2jz-
9o/view?usp=sharing 

● Participarea elevilor în selectarea orelor opționale. 

● Portofoliul Consiliului Elevilor;      

https://drive.google.com/file/d/16BDHbDmOZu2hnQ8NGZ40D-

vADM05t1Aw/view?usp=sharing 

● Proiectul Tekwill în fiecare școală„Laboratoare Digitale”( aprilie- mai 2021). 

● https://drive.google.com/file/d/19euVZs5cT47aJ936z2UiQxQHMVksApDZ/vi

ew?usp=sharing 
● Panourile informative ale CA, CE; 
● http://lt-petr-rumeantev.md 

Constatări Instituția proiectează, în documentele de planificare strategică și operațională, aplicarea 

mecanismelor de participare a elevilor la procesul de luare a deciziilor în legătură cu 

procesul educațional. Elevii au o structură asociativă, au un reprezentant în Consiliul de 
administrație, participă la difuzarea informației de interes pentru comunitatea școlară. 

Instituția dispune de un Regulament al activității CE, elaborat de elevii înșiși. CE, parte a 

organigramei, este monitorizat de directorul adjunct pentru activitatea extracurriculară, 
dispune de un plan anual de activitate.În Statutul liceului, existența CE este consemnată la 

structurile instituționale, fără a i se menționa esența și atribuțiile. Consiliului reprezentativ 

al părinților i se rezervă, în Statut, spațiu pentru expunerea atribuțiilor 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluare conformcriteriilor: 

0.75 

Punctaj acordat: 

0.75 

 

https://drive.google.com/file/d/10LfkfgqQucJ8k01UwzKuCSFJajSwUE5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10LfkfgqQucJ8k01UwzKuCSFJajSwUE5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T2_hJqNc--YusclgpE26OIiXqx2jz-9o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T2_hJqNc--YusclgpE26OIiXqx2jz-9o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16BDHbDmOZu2hnQ8NGZ40D-vADM05t1Aw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16BDHbDmOZu2hnQ8NGZ40D-vADM05t1Aw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19euVZs5cT47aJ936z2UiQxQHMVksApDZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19euVZs5cT47aJ936z2UiQxQHMVksApDZ/view?usp=sharing
http://lt-petr-rumeantev.md/
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Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

 

Dovezi 

●-Planul de activitate al Consiliului Elevilor pentru anii de studii 2021-

2022 ,aprobat de directorul instituției prin ștampilă și semnătură; 

● https://drive.google.com/file/d/1LmyimkzRq7R-
IoegHxVfkVoqnS92ooHs/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1FCe_P4sAal_1H9JANiUi32FQ-

Gpa3YWx/view?usp=sharing 

● Portofoliul CE; 

● https://drive.google.com/file/d/1lSHB6eX0mtvZWjp7dZMs44wzsdaWs_ra

/view?usp=sharing 

Participarea elevilor din Consiliul Elevilor  în cadrul activităților 

proiectelor:  

-”Parteneriat fără frontiere” ( 25.05.2020 -.31.05.2020) 

-Proiect «Tekwill în fiecare școală» (08.2020- 05.2021) 

-Proiect «Crește- ți copilul Eco friendly»cl.3b ,2021 

-Proiectul „Un Cahul colorat – mai atractiv pentru tineri și 

turiști”.28.06.2021, pictură murală  

●Portofoliul privind  activitatea  Consiliului Elevilor; 

●Organizarea și desfășurarea  iarmarocului«Săptămâna albă» la 28.04.2022 de 

către membrii CE,proces-verbal nr.11 al ședinței CE din 21.04.2022 ; 

●Procese-verbale ale  CA cu propuneri ale elevilor: 

-proces-verbal nr.24 din 18.02.2020,respectarea Statutului liceului; 

-proces-verbal nr.19 din 23.08.2021,propuneri în planul de activitate a CA; 

-proces-verbal nr.59 din 10.11.2021,organizarea activității de voluntariat 

”De la suflet la suflet”; 

proces-verbal nr.65 din 22.02.2022,îmbunătățirea activității CE; 

● Ziua Autoconducerii în şcoală. Proces verbal la CE 

● Iarmaroc de Crăciun în susţinerea copiilor din familiile social-

vulnerabile.;18.11.2021 

● https://drive.google.com/file/d/1kQzl5Taet27OD787cqzTnpKaNi3PJB32/v

iew?usp=sharing 

● Activităţi în cadrul sărbătorilor de Crăciun,cl.I-XII ( 2021-2022) 

● Concurs raional ,,Cântecul popular Pascal”,  organizat de Direcţia Generală 

Învăţământ Cahul în parteneriat cu Consulatul General al României la Cahul , 

Episcopia Basarabiei de Sud și Episcopia de Cahul și Comrat.30.04.2021. 

● https://drive.google.com/file/d/12BO51LJCHp0kkVLWzwGdWRQcu7lT2

uqk/view?usp=sharing 

● Concursul ,, Viereana „ediția  IV ( 2022) 

● https://drive.google.com/file/d/1NLMYNV-

IAMeLqoPT_v55os1_0jZlVFMx/view?usp=sharing 

● Concursul ,, Viereana „ediția  4 ( 14.02.2021 online). 

● https://drive.google.com/file/d/1ZGrOl6qs41LejAJE6ERBkMHvD_rKdi54

/view?usp=sharing 

● Concurs raional ,,Mărțișor” (2021-2022 

● Panoul informativ al CE. 

http://lt-petr-rumeantev.md 

https://drive.google.com/file/d/1LmyimkzRq7R-IoegHxVfkVoqnS92ooHs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LmyimkzRq7R-IoegHxVfkVoqnS92ooHs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FCe_P4sAal_1H9JANiUi32FQ-Gpa3YWx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FCe_P4sAal_1H9JANiUi32FQ-Gpa3YWx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSHB6eX0mtvZWjp7dZMs44wzsdaWs_ra/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSHB6eX0mtvZWjp7dZMs44wzsdaWs_ra/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kQzl5Taet27OD787cqzTnpKaNi3PJB32/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kQzl5Taet27OD787cqzTnpKaNi3PJB32/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12BO51LJCHp0kkVLWzwGdWRQcu7lT2uqk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12BO51LJCHp0kkVLWzwGdWRQcu7lT2uqk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NLMYNV-IAMeLqoPT_v55os1_0jZlVFMx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NLMYNV-IAMeLqoPT_v55os1_0jZlVFMx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZGrOl6qs41LejAJE6ERBkMHvD_rKdi54/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZGrOl6qs41LejAJE6ERBkMHvD_rKdi54/view?usp=sharing
http://lt-petr-rumeantev.md/
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Constatări Consiliul elevilor, numit Parlamentul școlar, este constituit dinelevi ai claselor a V-XII-a, 
aleși câte 2 de la fiecare clasă. Parlamentul este alcătuit din secțiuni numite departamente, 

distribuindu-și responsabilități ce țin de eficiență educațională, informare, drept, cultură, 

sport, protecția mediului și a sănătății. Președintele Parlamentului este ales în interiorul 
grupului delegat, deci nu reprezintă poziția majorității elevilor. Admini-straţia instituţiei 

asigură participarea elevilor în cadrul şedinţelor CA şi CP. De regulă, Președintele CE este 

reprezentantul elevilor în Consiliul de administrație. Membrii CE au un plan propriu de 

activităţi cu repartizarea responsabilităţilor, participă la luarea deciziilor cu privire la toate 
problemele de interes comun pentru elevi. 
. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform 

criteriilor: 1 

Punctaj acordat: 

2 

 

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

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

 

Dovezi ● Pagini pereţele de socializare .Panoul CE; 

● Acces la Internet în toate sălile de clasă; 

● Panou informativ; 

● https://ziuadeazi.md/video-picturile-murale-inca-o-atractie-a-municipiului-

cahul/ 

● https://ziuadeazi.md/o-pictura-murala-a-fost-inaugurata-la-cahul/ 

 Reprezentanți ai elevilor în CA; 

 Panoul Activitatea Consiliului elevilor 
● Boxa de sugestii ale elevilor. 

● Televiziunea locală ”Aspect; 
● Revista republicană ”Noi”; 
● Ziarul local” Cahul Express”; 
● pagina WEB a liceului; 
● Pagini pe reţele de socializare;               

● https://www.facebook.com/profile.php?id=100080181860067 

Constatări Instituția dispune de mijloace informaționale necesare pentru a transmite 

elevilor știri importante din viața școlară și extrașcolară: panouri 

informative, pagina web, pagini pe rețele de socializare. Site-ul web al liceului a fost creat 
(10.01.2022) și este administrat cu suportul elevilor claselor de liceu. Administratorul are 

misiunea de a actualiza rubricile site-ului cu materiale informative și cu rapoarte de 

activitate. Pagina web cuprinde informații legate de domeniile de activitate educațională 
cu dovezi de implicare ale elevilor. Mijloace de comunicare, prin intermediul cărora elevii 

îşi pot exprima opinia, sunt utilizate preponderent pentru informare, mai puțin pentru 

exprimarea liberă a opiniilor 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 progress 

 

Dovezi ● Ziua Autoconducerii în şcoală, proces-verbal nr. 7 din 20.12.2021 la CE; 
● Gala Olimpicilor 08.05.2022 
 Ordine  cu privire la organizarea olimpiadelor  locale la disciplinele şcolare: 

-nr.04 din 15.01.2021 
-nr.156/1 din 25.11.2021 

https://ziuadeazi.md/video-picturile-murale-inca-o-atractie-a-municipiului-cahul/
https://ziuadeazi.md/video-picturile-murale-inca-o-atractie-a-municipiului-cahul/
https://ziuadeazi.md/o-pictura-murala-a-fost-inaugurata-la-cahul/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080181860067
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●    Rapoarte de autoevaluare la nivel de disciplină, comisie metodică, 

instituţie;    

●Fişe de autoevaluare/evaluare; 

 

●   Acțiune de voluntariat în cadrul concursului național de binefacere cu 

genericul ”Sania lui Moș Crăciun”, decembrie 2021; 

● Voluntariat în cadrul  liceului:acțiune de  de binefacere cu genericul : 

-Din inimă pentru Dima  Batâr,18-22.10.2021 

- De la suflet la suflet,18.11.2021, 

-Masa bucuriei de Paști/pentru copiii familiilor refugiate din Ucraina/,21-

22.04.2022 

 -Notă  informativă cu privire la organizarea  și  desfășurarea acțiunii de 

voluntariat  în cadrul liceului la 18.11.2021, discutată în cadrul ședinței de  

lucru  a Consiliului Elevilor,26.11.2021, 

 -Notă informativă  cu privire la organizarea  și  desfășurarea Zilei Sănătății  

la 7 aprilie 2022, discutată în cadrul ședinței de  lucru  a Consiliului 

Elevilor,14.04.2022; 

 Ordin  cu privire la  rezultatele concursurilor ”Cel mai bun elev”,”Cea mai 

bună clasă”,”Ce mai bun portofoliu”,nr.75 din 28.05.2021 

-Procese-verbale ale ședințelor  CE: 

-nr.03 din 05.11.2021 cu privire la organizarea și desfășurarea  

voluntariatului”De la suflet la suflet” cu ocazia Hramului orașului Cahul la 

18.11.2021, 

-nr.7 din 15.03.2022 cu privire la organizarea și desfășurarea Zilei Sportului  la 

07.04.2022 și implicarea  elevilor cu CES în activități; 

 Procese-verbale ale ședințelor  cu părinții ; 

● Elevii cu performanţe deosebite sunt remuneraţi cu foi de odihnă la tabere de 

odihnă “Romantica” Cahul,  Sulina, Piatra Neamţ  România; 

● Proiect « You Creata» (03- 08.2020) ,pictură murală; 

● Proiect «Tekwill în fiecare școală» (08.2020- 05.2021) 

● Proiect «Crește- ți copilul Eco friendly»cl.3b 

(2021)https://drive.google.com/file/d/13lfVwLXdudcXMG11JdCSkRbRS

XQvIfvq/view?usp=sharing 

● Proiect «Modernizăm împEUnă centrul municipiului Cahul» 

( 2020- 2021) 

● Proiect«Pentru a face orașul mai bin», 2021 

● https://drive.google.com/file/d/12H5qwgxCOUZeJvbKq6A_MNAOPF5kk

2RT/view?usp=sharing 

● Proiectul „Un Cahul colorat – mai atractiv pentru tineri și turiști”.28.06.2021, 

pictură murală 
● Cereri pentru cursuri opționale. 
● Concursul anual „Cel mai bun elev” - a III-a A, a IX-a A, a XI-a B, „Cea mai bună clasă”- 

a III-a A, a VII-a B, a X-a B, 2019, 2021; 
.https://drive.google.com/file/d/1Zyy4KbQDZkyVy3IEVLR6ILg9ColHOuSS/vie
w?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1JN1TfAuZLC-

n4oPzAhfEUieP_bxFuqOh/view?usp=sharing 

http://lt-petr-rumeantev.md 

 

Constatări Instituția oferă posibilități pentru implicarea elevilor în consilierea aspectelor legate de 

viața școlară. Membrii CE se implică activ în viaţa socială a şcolii, în activități ce 

stimulează motivaţia, autonomia şi responsabilizarea tuturor pentru propria învăţare. 

Datorită implicării elevilor în Programul „Tekwill în fiecare școală” s-au efectuiază lucrări 

https://drive.google.com/file/d/1Hv8tc_zEiN6ajMzIaP7viMttV-9us4xD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hv8tc_zEiN6ajMzIaP7viMttV-9us4xD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hv8tc_zEiN6ajMzIaP7viMttV-9us4xD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hv8tc_zEiN6ajMzIaP7viMttV-9us4xD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13lfVwLXdudcXMG11JdCSkRbRSXQvIfvq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13lfVwLXdudcXMG11JdCSkRbRSXQvIfvq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12H5qwgxCOUZeJvbKq6A_MNAOPF5kk2RT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12H5qwgxCOUZeJvbKq6A_MNAOPF5kk2RT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zyy4KbQDZkyVy3IEVLR6ILg9ColHOuSS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zyy4KbQDZkyVy3IEVLR6ILg9ColHOuSS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JN1TfAuZLC-n4oPzAhfEUieP_bxFuqOh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JN1TfAuZLC-n4oPzAhfEUieP_bxFuqOh/view?usp=sharing
http://lt-petr-rumeantev.md/
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de reparație pentru laboratorul digital, dotat cu TIC și mobilier, s-a amenajat scuarul din 

fața liceului, s-a realizat un mural pe zidul din spate al liceului. Elevii se preocupă și de 
activitățile de tip festiv, de sărbătorile școlare. Soluționarea propriilor lor probleme, la 

nivel de colectiv - întârzieri, frecvența la ore, succes școlar scăzut, probleme de relații - nu 

pare să fie o preocupare a consiliului elevilor, cel puțin din perspectiva elevilor 

participanți la interviu. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 

2 

Total standard 5,50 

 

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 ● Statutul  Liceului Teoretic ”P.Rumeantev,”aprobat la CP din 

28.08.2019,proces-verbal nr.1,cap.IX,pag.13-16;     

● Regulamentul Consiliului  Părinților, discutat la Ședința  Comitetului Părintesc din 
20.09.2018,proces-verbal nr.1 și aprobat la CA, proces-verbal nr.4 din 04.10.2018 

● Ordin nr.107/1 din 20.08.2021 ”Cu privire la constituirea Consiliului de 

Administrație- 1 părinte, 
● Membri ai comisiei  de atestare a cadrelor didactice,ordine : 

-116 din 30.08.2021. 

● Reprezentanți ai părinţilor în CP  

● Membri ai Consiliului de Etică: 

-ordin nr.124 din 30.08.2021, 

● Membri ai comisiei  de triere : 

-ordin nr.-136 din 03.09.2021 

 

● Membri ai comisiei disciplinare: 

-ordin nr.131 din 01.09.2021. 
● Statutul asociației părintești  A.O.”Armonie”. 
● Activităţi şcolare şi extraşcolare cu implicarea părinţilor: 

-Ziua Sănătății  în liceu 07.04.2022; 

-Ziua Protecției Civile,22.04.2022, 

-Ziua etniilor  în Moldova-16.09.2022; 

-Mărțișor , 2022 etc. 

●     Avizier de informare pentru părinți;            
● Participarea și contribuția  părinților  în cadrul activităților proiectelor:  

● « You Creata» (03- 08.2020) ,pictură murală;(Anexa 27) 

● Proiect «Tekwill în fiecare școală» (08.2020- 05.2021) 

● Proiect «Crește-ți copilul Eco friendly»cl.3b ,2020 

● Proiectul „ Un Cahul colorat – mai atractiv pentru tineri și 

turiști”.28.06.2021, pictură murală 
● Informarea şi implicarea părinţilor în procesul educaţional şi în diferite 

structuri cu rol de decizie: 

-proces-verbal nr.52 din 28.06.2021 

-proces-verbal nr.63 din 30.12.2021; 

● Activități educaționale privind respectarea diversității 

culturale,etnice,lingvistice,religioase; 
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 Regulamentul Consiliului  părinților; 

 https://drive.google.com/file/d/1-23fNOUP8GqpRnh1D-

6V9L3m1Qop8hw9/view?usp=sharing 

 Includerea părinţilor în componenţa Consiliului de administraţie. 

 https://drive.google.com/file/d/1ZQGfHz4U0Q3TQbCmTWMvQCm4AVn

ooagA/view?usp=sharing 

● Ordin nr.131 din 01.09.2021 ”Cu privire la constiuirea Comisiei Disciplinare”-1 

părinte; 

● https://drive.google.com/file/d/1NeK1bu-yEYTMiIddXlNn1-7nEzz6hP-

4/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1spBp0k2YuQARIT_o6mJHCkcYj3CzkfU4/vi

ew?usp=sharing 

● Grupe de părinți  pe clase pe rețelele de socializare:Viber,Skype,Facebook etc. 

● Avizier de informare pentru părinți; 

● Portofoliul Consiliului Părinților; 

● https://drive.google.com/file/d/17NsyuKWP74C_RV5ToqhbZQZTbPoTPxIb/vi

ew?usp=sharing 

Constatări Instituția elaborează un set de proceduri democratice de delegare, promovare a părinţilor 

în structurile decizionale ale şcolii şi le aplică consecvent. În instituţie este aprobată 
componenţa Consiliului consultativ al părinților/ a Comitetelor de părinți pe 

clase.Administraţia instituţiei de învăţămînt elaborează activități de informare periodică a 

părinţilor despre rezultatele copiilor lor (în cadrul întâlnirilor individuale, în grup sau prin 
comunicare la distanţă) şi îi implică în identificarea soluţiilor optime pentru îmbunătăţirea 

rezultatelor şi asigurarea progresului şcolar. La ședințele tematice sunt abordate diverse 

subiecte cu invitați din APL,IP,ONG-uri etc.În rezultatul chestionării 90,9% din părinții 

confirmă că sunt informați despre problemele, prioritățile și succesele școlii, 99,1% din 
respondenți sunt informați despre progresul elevilor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 

1 

 

Indicator 2.2.2. Existența acordurilor de parteneriatcu 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 ● ·         Sănătate  Publică, instruire în domeniul sănătății și protecției vieții copiilor; 

●       Acord de colaborare cu “Uniunea Conducătorilor Auto” f/nr.     din 05.01.2022  , 

privind  securitatea rutieră prin educație; 

●       Acord de colaborare cu “Institutul de Științe Penale și Criminologice Aplicată” 

f/n  din  14.09.2019 , privind  organizarea și realizarea comună a cercetărilor 

științifice în domeniul socio-umanistic,juridic și criminologic; 

●       Acord de colaborare nr.     din 01.09.2019   ,  cu “Asociația Generală a 

Învățătorilor din Moldova  “AGIRoMd”, privind acordarea  ajutorului metodic 

cadrelor didactice din Moldova.. 

●        Acord de parteneriat cu USC  “B. P. Hașdeu”, Cahul, nr. 47/2    din 25.03.2018   

, schimb de experiență, practică pedagogică a studenților, conferințe științifice,  

● ·         Acord de parteneriat cu ONG ”Contact ”      din   22.02.2021 , privind  

implicarea în  elaborarea de proiecte educaționale 

● ·         Acord de parteneriat cu A.O.”Pas cu Pas Regiunea Sud” nr. 7    din  

18.09.2019  ,nr.4 din 27.01.2022  , privind  acordarea  suportului  necesar 

părinților/elevilor prin servicii de informare și consiliere în educație copiilor și 

elevilor;; 

●          Acord de parteneriat cu  A.O. ”AZI” nr.14/2021     din  22.02.2021  , privind  

instruirea tinerilor  și informarea   cetățenilor privind serviciile de canalizare și 

beneficiul apei potabile;  

https://drive.google.com/file/d/1-23fNOUP8GqpRnh1D-6V9L3m1Qop8hw9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-23fNOUP8GqpRnh1D-6V9L3m1Qop8hw9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZQGfHz4U0Q3TQbCmTWMvQCm4AVnooagA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZQGfHz4U0Q3TQbCmTWMvQCm4AVnooagA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NeK1bu-yEYTMiIddXlNn1-7nEzz6hP-4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NeK1bu-yEYTMiIddXlNn1-7nEzz6hP-4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1spBp0k2YuQARIT_o6mJHCkcYj3CzkfU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1spBp0k2YuQARIT_o6mJHCkcYj3CzkfU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17NsyuKWP74C_RV5ToqhbZQZTbPoTPxIb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17NsyuKWP74C_RV5ToqhbZQZTbPoTPxIb/view?usp=sharing
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●         Acord de parteneriat cu Primăria  mun.Cahul   din  14.08.2019  , privind  

organizarea și desfășurarea  activităților  extracurriculare;  

●        Acord de parteneriat cu Federația Rusă, Kostroma,  КРОО, Молдавская 

община, f/nr    din 16.05.2016   , privind  dezvoltarea relațiilor internaționale în 

domneiul culturii, sportului și a educației; ; 

● ·         Acord de parteneriat cu Casa Corpului Didactic Buzău , nr.29-2019     din 

16.08.2019   , privind  schimbul  de experiență  și formarea  continuă  a cadrelor 

didactice;   

●       Acord de parteneriat cu Universitatea”Dunărea de Jos” f/nr. din 21.02.2019   

, privind  schimb de experiență, practică pedagogică a studenților, cursuri de 

formare    

 
● Parteneriat cu US “B. P. Hasdeu”, Cahul. Participarea elevilor claselor a XII-a 

în cadrul Workshop-ul “Cum aleg o carieră de succes” 15.04.2019 ; 

● Parteneriat:ONG”Contact ”AO ”Perspectiva”Cahul;A.O.”Pas cu Pas Regiunea 

Sud”;A.O. ”AZI,”; Primăria  mun.Cahul; Federația Rusă, Costroma, КРОО, 

Молдавская община;România, Galați -Universitatea” Danubius” , 

Universitatea”Dunărea de Jos”;Andy Pușca, Ph.D.(Anexa 30) 

● https://drive.google.com/file/d/1UWaMi73FUWh7lCasf_dqaeGt0Q0ue0mT/vi

ew?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1Dl8jwSdTjvE7ha39os-

Ek2ZBWkjtoYq1/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1uO-

Tg4fCM188kZbA8MbYMOb5h1v7BkjK/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1t96_W8GzF023FnsgtIfpEKCsZkaM-

J4j/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1CwUWBACoykFlLQSsDrZeUnMatRxzB-

my/view?usp=sharing 

● Tabere de vară internaționale în parteneriat cu Consulatul României la Cahul și 

Asociația Români de pretutindeni. 

 

Constatări Instituția are încheiate acorduri de parteneriat cu reprezentanți ai comunității, cu instituții 

naționale și internaționale, bazate pe aspecte ce reflectă interesele elevilor. Parteneriatele 
pun în evidență participarea elevilor la formarea, instruirea și dezvoltarea lor în domenii 

sociale și culturale, valorificând experiențe utile și interesante, contribuind la 

îmbunătățirea condițiilor de învățare în instituție. 

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 ● Plan managerial de  dezvoltare instituțională pentru  anul de studii 2021-

2022( discutal la CP, PV nr.1 din 23..08.2021,aprobat la  CA,PV nr.34 din  

28.08.2021)“Management școlar,p.3”; 

● Statutul  Liceului Teoretic ”P.Rumeantev,”aprobat la CP din 

28.08.2019,proces-verbal nr.1,cap.IX,pag.13-16;     

● Regulamentul Consiliului  Părinților, discutat la Ședința  Comitetului Părintesc din 

20.09.2018,proces-verbal nr.1 și aprobat la CA, proces-verbal nr.4 din 04.10.2018; 

https://drive.google.com/file/d/1C4Qn82WmKtS-d5vFEFhastLuEivS4dGy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C4Qn82WmKtS-d5vFEFhastLuEivS4dGy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UWaMi73FUWh7lCasf_dqaeGt0Q0ue0mT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UWaMi73FUWh7lCasf_dqaeGt0Q0ue0mT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dl8jwSdTjvE7ha39os-Ek2ZBWkjtoYq1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dl8jwSdTjvE7ha39os-Ek2ZBWkjtoYq1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uO-Tg4fCM188kZbA8MbYMOb5h1v7BkjK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uO-Tg4fCM188kZbA8MbYMOb5h1v7BkjK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t96_W8GzF023FnsgtIfpEKCsZkaM-J4j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t96_W8GzF023FnsgtIfpEKCsZkaM-J4j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CwUWBACoykFlLQSsDrZeUnMatRxzB-my/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CwUWBACoykFlLQSsDrZeUnMatRxzB-my/view?usp=sharing
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● Ordin nr.107/1 din 20.08.2021 ”Cu privire la constituirea Consiliului de 

Administrație- 1 părinte, 

● Plan de activitate al Consiliului de Administrație,aprobat   la ședința  CA din 

23.08.2021.,proces-verbal nr.53 
● Membri în  comisia de atestare a cadrelor didactice,ordine : 

-116 din 30.08.2021. 

● Reprezentanți ai părinţilor în CP;  

● Membri în Consiliului de Etică: 

-ordin nr.124 din 30.08.2021, 

● Membri ai comisiei  de triere : 

-ordin nr.134 din 04.09.2018, 

-136 din 03.09.2021 

 

● Membri ai comisiei disciplinare: 

-ordin nr.131 din 01.09.2021. 

.Panouri informative pentru părinți.                         

.Implicarea Comitetului Părintesc  în rezolvarea problemelor ce țin de absenteism, 

violență, neglijare (la necesitate). 

● Ciclograma săptămânii de lucru a instituției; 
● Avizier pentru părinți; 

Pagina web a instituției. 
● Statutul asociației părintești  A.O.”Armonie”,discutat și aprobat la ședința Consiliului 

Părintesc  din 16.10.2017. 
● Planul activităţii Consiliului de administraţie (componenţa consiliului 

● Procese-verbale ale Consiliului de administraţie (nr. 45 din 21.03.2021). 

● Consiliul Părinţilor; 

● Asociația părintească«Armonie» ; 

● Panouri informative pentru părinţi; 

Constatări Instituția implică pe scară largă părinții și comunitatea în procesul de luare a deciziilor 

privind organizarea și desfășurarea procesului educațional. Părinților li se asigură dreptul 
de a face parte din CA, Comisia de evaluare internă ți atestare, dreptul de a seinforma și 

de a difuza informații de interes public în legătură cu viațașcolară. Instituția asigură 

oportunități de participare a părinților și amembrilor comunității locale în activități de 
îmbunătățire continuă acondițiilor de învățare și a bazei didactico-materiale. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 

2 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

acestora și a altor actori comunitari ca persoane resursă în procesul educational 

 

Dovezi ● Plan managerial de  dezvoltare instituțională pentru  anul de studii 2020-

2021( discutal la CP, PV nr.1 din  28 august 2020,aprobat la  CA,PV nr.34 

din  28.08.2020)    
●      Excursii: 

-Ordin  cu privire la organizarea  și desfășurarea excursiei la : 

-nr. 240 din 13.05.2022 la Combinatul de Panificație  -15.05.2022,cl.a 9-a; 
 -nr..203 din 18.03.2022 la Incubatorul de Afaceri, 21.03.2022,cl.12-a. 

● Conferință științifico-practică  „Orientarea profesională”,cl.IX-XII-a,21.03.2022 ,în 

cadrul Comisiei Metodice ”Matematica și Științe”; 

http://lt-petr-rumeantev.md/pages/noutati.php
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● Statutul asociației părintești  A.O.”Armonie”,discutat și aprobat la ședința Consiliului 

Părintesc  din 16.10.2017 

●     Membri ai comisiei  de atestare a cadrelor didactice,ordine :-116 din 30.08.2021. 

●     Reprezentanți ai părinţilor în CP;  

● Membri ai Consiliului de Etică: 

-ordin nr.124 din 30.08.2021, 

● Membri ai comisiei  de triere :-136 din 03.09.2021 

 

● Membri ai comisiei disciplinare: 

-ordin nr.131 din 01.09.2021. 
●  Ordine  cu privire la organizarea olimpiadelor  locale la disciplinele şcolare: 

-nr.04 din 15.01.2021 

-nr.156/1 din 25.11.2021 

●  Ordine  cu privire la repartizarea orelor opționale:-nr.132 din 01.09.2021, 

● 5 elevi ai liceului, membri ai Proiectului „Fondul pentru Tineri Cahul", coordonat de A.O. 

„Perspectiva” 

● Instructaj  familiarizare cu ECD   ,20.04.2020; 

● Instructaj  familiarizare  cu Regulamentul  examenelor de absolvire : 

- clasele a IX-a la  24.05.2021 

- clasele a XII-a 23.05.2021. 

●  Ședinţe  cu părinţii: 

- pentru clase gimnaziale: 

- proces-verbal nr.7 din 22.05.2022 

-  clasele de liceu-  

- proces-verbal nr.5 din 27.03.2021 

 

● Activități extracurriculare  în cadrul Comisiei Metodice ”Matematica și 

Științe” cu participarea părinților cu  orientare profesională; 

● Membrii Fondului  pentru Tineri Cahul- 5 elevi  ai liceului 
 
● https://drive.google.com/file/d/17NsyuKWP74C_RV5ToqhbZQZTbPoTPx

Ib/view?usp=sharing 

● ”Asociaţia Băștinașilor din Cahul”; 

 

Constatări Instituția implică frecvent părinţii elevilor din liceu și membrii administra-ției publice 
locale în activități de pedagogizare a comunității parentale în calitate de persoană-
resursă. Părinţii sunt implicaţi în calitate de sursă de informare la elaborarea Planurilor 
Educaţionale Individualizate. Pe parcursul anului de studiu se organizează excursiişi 
activităţi cu implica-rea părinţilor. Elevii liceului sunt membrii ai structurilor asociative 
din comunitate, implicându-se în informarea elevilor din instituţie. Participa-rea structurii 
asociative a părinților, dar mai cu seamă a elevilor în pro-cesul de elaborare a 
documentelor programatice este preponderent formală. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0.75 

Punctaj acordat: 

1,5 

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  Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, aprobat la ședința CP, proces-

https://drive.google.com/file/d/17NsyuKWP74C_RV5ToqhbZQZTbPoTPxIb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17NsyuKWP74C_RV5ToqhbZQZTbPoTPxIb/view?usp=sharing
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verbal nr. 01 din 23.08.2021, secţiunea 7; 

● PAI, 2020-2021, Capitolele: Eficiențăeducațională, Activitatea extrașcolară 
● Plan de activitate a directorului adjunct pe educaţie: 

- pentru anul de studii 2021-2022 aprobat la CP proces-verbal nr.1 din 23.08.2021; 

●                   Planul de activitate al instituției  pentru anul de studii: 

-2021-2022, aprobat la ședința Consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 

23.08.2021 

● Decadele disciplinelor şcolare: 

- Săptămâna Educaţiei Incluzive în şcoală,   
-06.12-10.12.2021,aprobată la CA ,proces -verbal nr; din  02.12.2021 ; 

- Săptămâna Transdisciplinarității în şcoală, 21-24.12.2020 aprobată la CA ,proces-verbal 

nr. 40 din  15.12.2020. 

- Săptămâna CM socio-umanistice, 03-13.03.2021 ,aprobată la CA ,proces-verbal nr.44   
19.02.2021 ; 

● Ore de managementul clasei, educație pentru societate,Cultura bunei vecinătăți.clasa a 

IV-a b , 28.01.2020,CĂLĂTORIA 14 Compozitori din Moldova . 
● Predarea disciplinei istoria, cultura și tradițiile poporului rus;PDLD la disciplină,aprobat 

la ședința discutat la ședința Comisiei Metodice”Socio-umanistice ”,proces-verbal nr.01 

din 26.08.2021 și validate prin ștampila și semnătura directorului;  

 Planurile de activitate ale Comisiilor metodice; 

 Plan de activitate a taberei cu sejur de zi „Alladin”, discutat și aprobat la ședința CA, 
proces-verbal nr. 14 din 30.05.2019, proces-verbal nr. 50 din 30.05.2021; 

 Proiectare de lungă durată la disciplina Istoria, cultura și tradițiile poporului rus, aprobat la 

ședința Comisiei metodice Educație socio-umanistică, proces-verbal nr. 01 din 

26.08.2021; 

 Ordinul nr. 135 din 01.09.2020 cu privire la repartizarea orelor opționale și a cercurilor; 

Portofoliile Comisiilor Metodice  
 

● Cercuri artistice:”Notele muzicale”,” În lumea teatrului”,  ”Atelierul talentelor”;- ordin 

nr.din  309/1; 
● Festivalul etniilor în cadrul liceului: 

-15.09.2021                               

●   În procesul de înmatriculare al elevilor au fost admiși elevi vorbitori de limbă 

rusă, bulgară,găgăuză,turcă, azerbaidjană  etc., La fel se admit în instituție elevi de 

diverse confesiuni religioase dovada   date la 01 .09.2021; 

●      Festivalul raional de cultivare de culturii comunicării «Frumoasă-i Limba 

noastră», 21.02.2022 

● Săptămâna limbilor în liceu : 
-22.11.2021-26.11.2021   -Săptămâna limbii   engleze. 

-22-27.10.2021–Săptămâna limbii  române dedicată lui D.Matcovschi 

● - 14.02.2022 Săptămâna limbii  române dedicată lui  Gr.Vieru 

●  Concursul Vieriana-2022, ediția a IV, 14.02.2022 

● Elaborarea  PDLD la IKT poporului rus, discutat  la ședința CM ”Socio-umanistic” din  

04.09.2020   proces-verbal nr.01 și aprobat prin semnătura și ștampila directorului ; 

●  Decadele disciplinelor şcolare; 

● https://drive.google.com/file/d/1hoq-

3HsNffKiW77fOB0i_vUQyhDqIwMb/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1FGNoUwywsxOfVCW5rykqLB2YCO2F1zw0/vi

ew?usp=sharing 

● Ore de managementul clasei, educație pentru societate,Cultura bunei 

vecinătăți. 

● Predarea disciplinei istoria, cultura și tradițiile poporului rus. 

● Ore publice pe tematica data; 

● Cercuri artistice 

● Portofoliile Comisiilor Metodice; 

● https://drive.google.com/file/d/1FtoLAoqI-

https://drive.google.com/file/d/1hoq-3HsNffKiW77fOB0i_vUQyhDqIwMb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hoq-3HsNffKiW77fOB0i_vUQyhDqIwMb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FGNoUwywsxOfVCW5rykqLB2YCO2F1zw0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FGNoUwywsxOfVCW5rykqLB2YCO2F1zw0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FtoLAoqI-7JVfYPtq7ZvN95QnPViYbgj/view?usp=sharing


34 
 

7JVfYPtq7ZvN95QnPViYbgj/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1OnmRV911SshZp4VuTEwq_pYVZ-

otljG0/view?usp=sharing 

 

● Săptămâna Educaţiei Incluzive în şcoală. 02-05.12. 2021 

● https://drive.google.com/file/d/1NejmkGY-

W8dS3bHr_gyWL7378AWKQ4Td/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1r7rwc1WrYx5lUmvvBebG7aFPXlwKqhj

W/view?usp=sharing 

● Festivalul etniilor 

Constatări Instituția include sumar, în documentele de proiectare strategică aspecte ce țin de respectul 

față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă. Viziunea instituției cu privire 

la organizarea și implementarea ideilor de asigurare pentru fiecare elev a accesului și 
egalității  de șanse la educația de calitate, conviețuirea într-o societate interculturală bazată 

pe democrație este superficială. Planurile operaționale cuprind un set de  activități menite 

să promoveze respectul față de valorile general-umane, valorile statului, valorile etniilor 
conlocuitoare.Rapoartele consemnează absența divergențelor de ordin etnic, lingvistic, 

religios, absență pe care au confirmat-o și interviurile cu cadrele didactice și cu elevii 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

1 

Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 

1 

 

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

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

instituție și colectarea feedback-ului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 

 

Dovezi  Plan de dezvoltare instituțională pentru anii 2016-2021;2021-2026 

discutat și aprobat la CP din 23.08.2021, PV 1, aprobat la CA PV nr.54 

din 07.09.2021    

 Plan managerial de  dezvoltare instituțională pentru  anul de studii 2021-

2022( discutal la CP, PV nr.1 din  23august 2021,aprobat la  CA,PV 

nr.34 din  28.08.2021)  

● Sondaje, feedback al activităților, analizarea opiniilor părinților, în vederea 

consilierii eficiente (realizată constant) a elevilor / copiilor privind 

aspectele legate de  diversitatea multiculturală. 

● Raportul de activitate al Comisiei ANET cu privire la gradul de respectare 

a diversității multiculturale pentru anul de studii 2021-2022; 

●    Rapoarte de activitate anuale ale directorului adjunct pe educație, 

prezentate la Consiliul Profesoral:- proces - verbal nr.1 din 23.08.2021 

 Rapoarte de activitate anuale ale directorului adjunct pentru educație, 

prezentate la Consiliul profesoral, procese-verbale nr. 23.08.2021; 

 Raportul de activitate al Comisiei ANET cu privire la gradul de respectare a 

diversității multiculturale pentru anul de studii 2021-2022; 

 Notă informativă cu privire la predarea Istoriei culturii și a tradițiilor poporului 

rus, prezentată lîn cadrul ședinței CM Educație socio-umanistică, proces-

verbal nr.01 din 04.09.2021; 

 Masa rotundă în parteneriat cu Alința franceză și DGÎ Cahul „La place du 

français dans l’enseignement des autres langues etrangere dans les instituțions 

scolaires du district Cahul”, ordinul nr. 447 din 08.12.2021. 

● Notă informativă predarea IKT poporului rus  în liceu prezentată la ședința 

Comisiei Metodice”Socio-umanistice ”,proces-verbal nr.01 din 04.09.2021   ; 

https://drive.google.com/file/d/1FtoLAoqI-7JVfYPtq7ZvN95QnPViYbgj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OnmRV911SshZp4VuTEwq_pYVZ-otljG0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OnmRV911SshZp4VuTEwq_pYVZ-otljG0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NejmkGY-W8dS3bHr_gyWL7378AWKQ4Td/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NejmkGY-W8dS3bHr_gyWL7378AWKQ4Td/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r7rwc1WrYx5lUmvvBebG7aFPXlwKqhjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r7rwc1WrYx5lUmvvBebG7aFPXlwKqhjW/view?usp=sharing
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● Asistenţe la ore; fişe de evaluare: 

- 18.10.2021, limba și literatura rusă, subiectul: А.Грибоедов «Горе от ума»,clasa 

X-a. 

- 25.02.2022, biologia, subiectul «Imunitatea», clasa XI Real. 

- 13.11.2021,biologia, subiectul «Igiena sistemului locomotor», clasa VIII-a. 

- 23.11.2021, limba și literatura română, subiectul « I. Creangă. La scăldat», clasa 

VIII-a. 

● Organizarea activităților ce țin de  diversitatea culturală: 

●  Рождественские колядки,  20.12.2021 

● Ziua dansului popular  18.05.2022 

 Săptămâna limbilor în liceu: 

- Săptămâna limbii engleze 22-26.12.2021,  

- Săptămâna limbii române dedicată lui D.Matcovschi 22-27.10.2021,  

- Săptămâna limbii române dedicată lui Grigore Vieru – 14.02.2022. 

Fișa de asistență la ore; 

 Elaborarea PDLD la IKT poporului rus; 

 Notă informativă predarea IKT în liceu; 

 Organizarea activităților ce țin de  diversitatea 

cultural:Масленница,Рождественскиеколядки,Festivalul portului 

național ,Bucate naționale etc.; 

 https://drive.google.com/file/d/1yasa8eIgocpfM3JaxVlRRSSYfexD0d5

M/view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1yasa8eIgocpfM3JaxVlRRSSYfexD0d5

M/view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1RaDwis_4JAyYrCCFTn396cTBijf6n4Z

L/view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1WO1TrwQNS8k0bEIVP64n__gY5Q9j5

vWC/view?usp=sharing 

 Săptămâna limbilor în liceu. 

 https://drive.google.com/file/d/1azc1p00bhgiiqGw2lRwwp8wBjQfl9xQ

Q/view?usp=sharing 

 

Constatări Liceul monitorizează frecvent respectarea diversitățiiculturale, etnice, lingvistice și de 

valorificarea multiculturalității, îndocumente și în activitățile desfășurate. Implicările 

partenerilor dincomunitate privind respectarea principiilor democratice sunt sporadice.În 
instituție se desfășoară o serie de activități care scot în evidențăcomunicarea prietenoasă 

interetnică, de asemenea se pune accent pe cunoașterea culturilor europene, ale căror limbi 

sunt studiate în liceu. Instituția participă la activități care vizează promovarea 
patrimoniului cultural, etnic și religios: activități culturale în limbile vorbite în RM, 

participare la sărbătorile de Crăciun, de Paști etc.. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

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

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

 

Dovezi ● Plan de dezvoltare instituțională pentru anii 2016-2021;2021-2026 discutat și 

aprobat la CP din 28.08.2020, PV 1, aprobat la CA PV nr.54 din 07.09.2021      

● Plan managerial de  dezvoltare instituțională pentru  anul de studii 2020-2021( 

https://drive.google.com/file/d/1yasa8eIgocpfM3JaxVlRRSSYfexD0d5M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yasa8eIgocpfM3JaxVlRRSSYfexD0d5M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yasa8eIgocpfM3JaxVlRRSSYfexD0d5M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yasa8eIgocpfM3JaxVlRRSSYfexD0d5M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RaDwis_4JAyYrCCFTn396cTBijf6n4ZL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RaDwis_4JAyYrCCFTn396cTBijf6n4ZL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WO1TrwQNS8k0bEIVP64n__gY5Q9j5vWC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WO1TrwQNS8k0bEIVP64n__gY5Q9j5vWC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1azc1p00bhgiiqGw2lRwwp8wBjQfl9xQQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1azc1p00bhgiiqGw2lRwwp8wBjQfl9xQQ/view?usp=sharing
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discutal la CP, PV nr.1 din  28 august 2020,aprobat la  CA,PV nr.34 din  

28.08.2020)     

 Prevederi în Regulamentul intern de funcționare a Liceului Teoretic 

”P.Rumeantev”(Cap.7); 

● Statutul  Liceului Teoretic ”P.Rumeantev,”aprobat la CP din 28.08.2019,proces-

verbal nr.1  secţiunea   I  (Date generale),(Organizarea procesului 

educaţional);secțiunea  III(Elevi), 
● Spații pentru activități  educaționale: 

-sală de sport -2:  

● Sală mare  cu suprafața de 188,00m2; 

● Sală mică  cu suprafața de 78,0m2; 

● Teren sportiv - 1;cu suprafața de 1008,0m2 

● Teren pentru joacă -1;cu suprafața de 1847,0m2 

● Sală de șah- 1   -78,2m2,dotată cu 6 mese mari, 2  mese mici, set de șah-10; 

●   Sală de mese cu  150 de locuri  pentru alimentarea  elevilor; 

 

● Laboratorul digital Proiectul Tekwill în fiecare școală  dotat  cu o Tablă Interactivă 

ceramică,un proiector ,un adaptor,10 Notebook ”Lenovo15,6”,un MFD Canon,o 

Cameră Conference,5 computere ;( 
● Activitatea CREI și CDS pentru elevii  cu cerințe  educaționale speciale ;  

-13calculatoare și 5NB  în anul 2020 în sumă de 150000,00  lei, 

-Echipament muzical pentru activități extracurriculare în sumă de 17811,00 lei  în 

2017; 

● Au fost  efectuate reparaţii capitale ale 11  grupuri sanitare în şcoală din bugetul 

şcolii ; 

● ·     Mijloace antiincendiare (12) și  ieșiri de rezervă/9/ 

● ·   Scheme de evacuare a elevilor şi personalului  în caz de situaţii excepționale; 

●     Stingătoare UP24 la fiecare etaj-, în cantină 2 ,în sală de festivități -2; 

 

● Plan de activitate a taberei cu sejur ”Alladin”,discutat și aprobat  la ședința CA -  

din  30.05.2021,proces-verbal nr.50;     

 Săptămâna Educaţiei Incluzive: 

- 03-08.12.2019,aprobată la CA, proces-verbal nr. 19 din 26.11.2019;  

-06-10.12.2021, aprobată la CA, proces-verbal nr.43 din  02.12.2021; 

 Săptămâna Transdisciplinarității, 21-24.12.2020 aprobată la CA, proces-verbal nr. 40 din 

15.12.2020; 

 Săptămâna Comisiei metodice Științe socio-umaniste, 03-13.03.2021, aprobată la CA, 
proces-verbal nr. 44 din 19.02.2021; 

 Ore la Managementul clasei, Educație pentru societate, Cultura bunei vecinătăți, clasa a 

IV-a B, 28.01.2020, Călătoria: 14 Compozitori din Moldova; 

 Cercuri artistice: Note muzicale, În lumea teatrului, Atelierul talentelor; 

 Cabinetul psihologului; 

 Cabinetul medical; 

 Biblioteca școlară; 

 Seminar cu cadrele didactice „Dezvoltarea competenței interculturale”, 25.04.2019; 

 Activitatea CREI și CDS pentru elevii cu CES; 

 Laboratorul digital Tekwill; 

Pagina web a instituției 
 

Constatări Instituţia creează condiţii pentru respectarea diversității prin valorificarea capacitâții de 

socializare a elevilor de diferite etnii şi culturi și a resurse-lor de identificare și prevenire a 
strereotipurilor și prejudecăților. În holl, sala de festivități, în sălile de clasă sunt prezente 

elementele și simbolu-rile naționale ale statului, pe care elevii le respectă în viața de zi cu 

http://lt-petr-rumeantev.md/pages/noutati.php
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zi, în cadrul sărbătorilor organizate la nivel local și zonal. 

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      Planul de activitate al instituției  pentru anul de studii: 2021-2022, aprobat la 
ședința Consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 28.08.2021;”Participarea 

democratică”,pag.61 

 .Plan de dezvoltare instituțională  pentru anii 2021-2026 discutat și aprobat la 

Consiliul Profesoral   din 28.08.2020, proces-verbal nr. 1, aprobat la  Consiliul de 

Administrație ,Proces-verbal nr.54 din 07.09.2021   ,cap.IV,pag.53”Componenta 
operațională,”pct.Activitatea  educativă nonformală.” 

 Plan de activitate a directorului adjunct pe educaţie:pentru anul de studii 2021-

2022 aprobat la CP proces-verbal nr.1 din 28.08.2021; 

 Procese-verbale ale ședințelor CE: 

 nr. 03 din 05.11.2021 cu privire la organizarea campaniei de voluntariat „De la 

suflet la suflet” cu ocazia Hramului orașului Cahul, 18.11.2021, 

 nr. 07 din 15.03.2022 cu privire la organizarea Zilei Sportului cu implicarea 

elevilor cu CES, 07.04.2022; 

 Procese-verbale ale ședințelor CE: 

 nr. 03 din 05.11.2021 cu privire la organizarea campaniei de voluntariat „De la 

suflet la suflet” cu ocazia Hramului orașului Cahul, 18.11.2021, 

 nr. 07 din 15.03.2022 cu privire la organizarea Zilei Sportului cu implicarea 
elevilor cu CES, 07.04.2022; 

 Ora publică la disciplina Educație civică cu subiectul: Lumea multiculturală și 

pastrarea valorilor naționale. Tradiții și obiceiuri. Portul popular; 

 Concursul raional „Mărțișor”, 2021-2022; 

 Concursul ”Steluțe cahulene”; 

 Concursul „Viereana”, Ediția I-III, 2018-2020; Ediția IV on-line, 14.02.2021; 

 Concursul raional „Cântecul popular Pascal”, organizat de DGÎ Cahul în 

parteneriat cu Consulatul General al României la Cahul, Episcopia Basarabiei de 
Sud și Episcopia de Cahul și Comrat, 30.04.2021; 

 Festivalul limbii engleze „Speak English, Feel English”, 2019, 26.02.2020; 

 Festivalul Cântecului Patriotic „Victorie, Credinţă, Speranţă-74”, 2019;  

 Diplome de participare la concursuri cu tematică de conviețuire armonioasă într-o 

societate interculturală; 

 Organizarea activităților ce țin de  diversitatea culturală: 

 Рождественские колядки, 20.12.2021 

 Festivalul portului național, 15.05.2022; 

 Decada Holocaustului 25-29.01.2021, în cadrul CM Științe socio-umane, aprobată 

la CA  proces-verbal nr.43 din  28.01.2021; 

 Activităţi în cadrul sărbătorilor de Crăciun, clasele  I-XII, 2018-2021.Diplome de 
participare la diferite concursuri cu tematica de conviețuire armonioasă într-o 

societate interculturală. 

 https://drive.google.com/file/d/1ik3Upkj31NczyzG-

T5GyBLjlmYQf7b4s/view?usp=sharing 
 

 Iarmaroc «Săptămâna albă»( 2016- 2020). 

 Festivalul etniilor. Maslenita 

 https://drive.google.com/file/d/1EkD6pzHXLQUDbHWBUCH5HokjHh-

ssITc/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ik3Upkj31NczyzG-T5GyBLjlmYQf7b4s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ik3Upkj31NczyzG-T5GyBLjlmYQf7b4s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EkD6pzHXLQUDbHWBUCH5HokjHh-ssITc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EkD6pzHXLQUDbHWBUCH5HokjHh-ssITc/view?usp=sharing
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 https://drive.google.com/file/d/1NDfEV39UHvTQVbNm3HjFVQUMiWeMIou9/

view?usp=sharing 

Constatări Instituția realizează, prin activități curriculare și extracurriculare, un dialogintercultural 

bazat pe schimbul de opinii și de bune practici cu parteneri externi, inclusiv 
internaționali.Cadrele didactice organizează spaţiul educaţional încât să faciliteze 

comunicarea şi colaborarea între copiii de diferită origine etnică şi culturală. Elevii 

demonstrează cunoaşterea şi respectarea culturii şi tradiţiilor proprii, culturii şi tradiţiilor 

altor comunităţi etnice din Republica Moldova, indiferent de grupul etnic de care aparţin 
şi indiferent de limba de studii. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 

2 

Total standard 6.00 

 

Dimensiune II 

Participare 

democratică 

Puncte forte Puncte slabe 
*Administrația instituției de învățământ este 
interesată ca domeniul dat să se realizeze în dialog 
şi prin parteneriat. 
*Asigură participarea actorilor educaţionali şi 

valorizarea resursei umane. 

*Organizarea activităților curriculare și 

extracurriculare pentru dezvoltarea democrației și 

interculturalității. 

*Cadrele didactice organizează spaţiul 

educaţional încât să faciliteze comunicarea  şi  

colaborarea între  copiii  de  diferită  origine 

etnică şi culturală. 

*Managerii şcolari asigură participarea elevilor la 

soluţionarea problemelor şi luarea deciziilor; 

-există şi funcționează Consiliul Elevilor; 

-elevii sunt implicaţi în proiecte instituţionale şi 

comunitare; 

-activităţi de parteneriat cu instituţiile din 

comunitate. 

 

*Vizite rare în şcoală a 
persoanelor din 
comunitate de diferite 
etnii. 
*Diversitatea redusă a 
resurselor şi 
materialelor care 
promovează 
interculturalitatea în 
contextul unei societăţi 
democratice. 
*Implicarea redusă din 
partea părinților în 
organizarea excursiilor 
și altor evenimente 
interculturale. 
 

 

 

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

*Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, origine 

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

dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional 

Domeniu: Management 

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

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

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

sprijin pentru elevii cu CES 

Dovezi ● Plan de dezvoltare instituțională pentru anii 2016-2021;2021-2026 discutat 

și aprobat la CP din 28.08.2020, PV 1, aprobat la CA PV nr.54 din 

07.09.2021   

● Plan managerial de  dezvoltare instituțională pentru  anul de studii 2021-

2022( discutal la CP, PV nr.1 din  28 august 2020,aprobat la  CA,PV nr.34 

din  28.08.2021)  

● Listele elevilor din familii social- vulnerabile; 

● https://drive.google.com/file/d/1H6Vn2uhMyj_-

zcCrw6Ucz0PB6by4BTgP/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1NDfEV39UHvTQVbNm3HjFVQUMiWeMIou9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NDfEV39UHvTQVbNm3HjFVQUMiWeMIou9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H6Vn2uhMyj_-zcCrw6Ucz0PB6by4BTgP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H6Vn2uhMyj_-zcCrw6Ucz0PB6by4BTgP/view?usp=sharing
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● Registru de evidență a copiilor în situații de risc; 

● https://drive.google.com/file/d/1YP8SVBgtziQuCDe1WmcI1wqFb46X1P

V5/view?usp=sharing 

● Ordine „Cu privire la constituirea Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare 

și formarea echipei de elaborare a PEI-urilor”; nr.113 din 

30.08.2021;nr.128 din 31.08.2020, nr 301 din 28.08.2019, nr. 120/2   

din28.08.2018,(Anexa 14) 

● https://drive.google.com/file/d/1t09cjueJC_lNEo34lXVblUfbwF1C4xh-

/view?usp=sharing 

● Ordin nr. 44/1 din 07 aprilie Crearea Centrului de Resurse pentru Educație 

incluzivă în cadrul instituției de învățământ conform deciziei consiliului 

raional Cahul din 22.03.2013 nr. 01/16-III; 

● https://drive.google.com/file/d/1q5G8Yu3d0dQbTbOrgi6g4ghTR4xs-
HLr/view?usp=sharing 

● Planul de activitate CREI (2018- 2022) ; 

● https://drive.google.com/file/d/1wC67_beqG5Iu5am3kAHLW9pIrgVe4rE

b/view?usp=sharing 

● Registru de evidență a copiilor cu CES ( 2018- 2022); 

● https://drive.google.com/file/d/1cyqkktIVyLA9XhH83ddQqkqI3g191ILE/

view?usp=sharing 

● Reactualizarea bazei  de date a beneficiarilor CREI 2021; 

● Ordinul  nr.114 din 01.09.2017,nr. 132 din03.09.2018, nr.318 din 

02.09.2019 -Cu privire la organizarea instruirii la domiciliu; 

(Anexa 34) 

● https://drive.google.com/file/d/1rBzKyTQ-itb0zM02m75wNiaDRvF6-

_WC/view?usp=sharing 

● Întocmirea Raportului de activitate CREI ( semestrial, anual); 

● Elaborarea PEI  pentru 6 elevi la disciplinele școlare studiate prin CM. 

● https://drive.google.com/file/d/1dM-

UxpBkUgK968c6j5GVIRW_PI_3miDq/view?usp=sharing 

● Proiectarea activităților de monitorizare a  modului  de respectare  a  

diversității  culturale, etnice, lingvistice, religioase și de  valorificare  a  

multiculturalității  în toate documentele  în Plan  managerial director 

adjunct pe educație, aprobat la CA, proces-verbal nr. 35 din 08.09.2021 

● Proiectarea conținutului activității educaționale cu copiii în situația 

socioculturală modernă: 

- planul CM  diriginților pentru anii de studii 2021-2022; 

- sarcinile liceului, principalele directive ale activității educaționale; 

- planificarea activității educaționale la nivel de instituție și clasă 

- informații de reglementare pentru a ajuta dirigintele de clasă. 

● Colaborarea cu familiile elevilor în vederea dezvoltării armonioase a 

copilului 

● Certificat de participarea CDS la cursuri online ”Formarea competențelor 

profesionale ale cadrelor didactice de sprijin și ale 

psihopedagogilor”,04.05.26.07.2021,Ministerul Educației și 

Cercetării,CDS; 

● Formarea continuă a CDS în domeniul educației incluzive,SAP 

Cahul,03.02.2022,Certificat eliberat la 0.02.2022 f/nr. 

● Cursuri de formare cu privire la bunăstarea copilului la 03,04,05 mai 

2022;certificat de participare nr.68 din 06.05.2022 

● Formarea continuă a cadrului de sprijin. 

● https://drive.google.com/file/d/1B-

TMPZApLljQKMpd3FRPaoxrhgH1fito/view?usp=sharing 

Constatări La elaborarea documentelor de planificare strategică, instituția ține cont, în mod sumar, de 

https://drive.google.com/file/d/1YP8SVBgtziQuCDe1WmcI1wqFb46X1PV5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YP8SVBgtziQuCDe1WmcI1wqFb46X1PV5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t09cjueJC_lNEo34lXVblUfbwF1C4xh-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t09cjueJC_lNEo34lXVblUfbwF1C4xh-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q5G8Yu3d0dQbTbOrgi6g4ghTR4xs-HLr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q5G8Yu3d0dQbTbOrgi6g4ghTR4xs-HLr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wC67_beqG5Iu5am3kAHLW9pIrgVe4rEb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wC67_beqG5Iu5am3kAHLW9pIrgVe4rEb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cyqkktIVyLA9XhH83ddQqkqI3g191ILE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cyqkktIVyLA9XhH83ddQqkqI3g191ILE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rBzKyTQ-itb0zM02m75wNiaDRvF6-_WC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rBzKyTQ-itb0zM02m75wNiaDRvF6-_WC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dM-UxpBkUgK968c6j5GVIRW_PI_3miDq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dM-UxpBkUgK968c6j5GVIRW_PI_3miDq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-TMPZApLljQKMpd3FRPaoxrhgH1fito/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-TMPZApLljQKMpd3FRPaoxrhgH1fito/view?usp=sharing
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politicile statului cu privire la educația incluzivă. Docu-mentele de planificare 

operațională prevăd incluziunea ceva mai extins.Aspectul este reflectat în planurile de 
activitate ale CREI, ale CMI, ale serviciului psihologic, în activitatea Consiliului 

profesoral cu referire la aprobarea PEI. În baza documentelor normative seproiectează 

activita-tea cadrului didactic de sprijin, cu pregătire temeinică în domeniu, activi-tatea 

dedicată copiilor cu CES.Pedagogii au o atitudine responsabilă față de toți copiii din liceu 
și creeazăcondiții nediscriminatorii pentru  dezvoltarea potențialului fiecărui elev. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 

2 

 

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

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

pentru copiii cu CES 

Dovezi ● Activitate Cpnsiliului Metodic; 

● https://drive.google.com/file/d/1DWG6kUxUWKwQ57GkT6VTT9cCyFbe

oUE-/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1CuFXMVL4ig7r0ao5XTLDXjjcHyq8GdB

W/view?usp=sharing 

● Portofoliul CMI; 

● https://drive.google.com/file/d/1w928jx7VDQ_2D8UZcHQAcA2StdERIw

SW/view?usp=sharing 

● Registrul de procese verbale al CMI; 

● https://drive.google.com/file/d/1uCy09onSXHE5TOt_ijiHBFaq2FIj-

Lk5/view?usp=sharing 

● Planul anual de activitate al CMI. (2019-2022);(Anexa 14) 

● https://drive.google.com/file/d/1esk1xzE5RHsMIs6y2_CffPORrC-

3SDwP/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1b6pve63UcdXAqXEopaOX3LsHRUyFhd

7F/view?usp=sharing 

● Crearea Centrului de Resurse pentru Educație incluzivă în cadrul instituției 

de învățământ conform deciziei consiliului raional Cahul din 22.03.2013 

nr. 01/16-III; 

● Registrul alfabetic  de evidență a elevilor; 

● Ordine de înmatriculare a elevilor; 

● Planul anual de activitate al CDS;(Anexa 35) 

● https://drive.google.com/file/d/1-

sOMQ493X7fin4bRZXyxuChnfBpxLM8h/view?usp=sharing 

● Elaborarea PIP pentru fiecare elev. 2021-2022; 

● Ordin nr. 44/1 din 07.04.2013  cu privire la  Crearea Centrului de Resurse 

pentru Educație incluzivă în cadrul instituției de învățământ conform 

deciziei consiliului raional Cahul din 22.03.2013 nr. 01/16-II 

● Registrul de procese-verbale al CMI; 

● Plan de activitate CMI  

- 2021- 2022, discutat și aprobat la CA Proces - verbal nr. 55 din 

20.09.2021,  

● Plan  individualizat de intervenție a instituției pentru anul de studii  pentru 

fiecare elev, 2021-2022; discutat la ședința CMI și validat prin ștampila 

directorului; 

● Informații cu referire la elevii cu CES  ,prezentată anual la DGÎ și la SAP; 

 

 Instituția asigură funcționalitatea structurilor, mecanismelor și proceduri-lor de sprijin 

pentru incluziunea elevilor. Centrul de resurse are un pro-gram stabilit, activitățile 

educaționale în cadrul CREI se desfășoară cu regularitate. Liceul duce evidența copiilor cu 
CES și a copiilor cu dificul-tăți în comportamentul academic și social. CREI elaborează 

https://drive.google.com/file/d/1DWG6kUxUWKwQ57GkT6VTT9cCyFbeoUE-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DWG6kUxUWKwQ57GkT6VTT9cCyFbeoUE-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CuFXMVL4ig7r0ao5XTLDXjjcHyq8GdBW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CuFXMVL4ig7r0ao5XTLDXjjcHyq8GdBW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w928jx7VDQ_2D8UZcHQAcA2StdERIwSW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w928jx7VDQ_2D8UZcHQAcA2StdERIwSW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uCy09onSXHE5TOt_ijiHBFaq2FIj-Lk5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uCy09onSXHE5TOt_ijiHBFaq2FIj-Lk5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1esk1xzE5RHsMIs6y2_CffPORrC-3SDwP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1esk1xzE5RHsMIs6y2_CffPORrC-3SDwP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b6pve63UcdXAqXEopaOX3LsHRUyFhd7F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b6pve63UcdXAqXEopaOX3LsHRUyFhd7F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-sOMQ493X7fin4bRZXyxuChnfBpxLM8h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-sOMQ493X7fin4bRZXyxuChnfBpxLM8h/view?usp=sharing
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un program de lucru cu fiecare elev cu CES, cadrul didactic de sprijin asigură impli-carea 

acestora în activități care să-i pună în valoare. Prin ordin, este aprobat un grup de lucru 
responsabil de elaborarea PEI pentru fiecare din acești elevi, în funcție de gradul de 

incapacitate al acestora. CMI activează responsabil pe segmentul constatării și evaluării 

inițiale a posibilelor dificultăți ale copilului. Instituția colaborează în acest sens cu SAP 

din localitate. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 

1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

elaborarea actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența 

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

de învățământ general cu programe combinate] 

Dovezi ● Portofoliul   CDS cu Dosarele elevilor cu CES care   studiază în bază PEI și a 
Curriculumului modificat ,indicele numeric  ADMO5-7,conform  nomenclatorului 
documentației școlare a IP LT ”P.Rumeantev”,proces-verbal nr.4 din 27.12.2019 

● Ordin nr.76 din 17.03.2021 cu privire la repartizarea funcțiilor cadrelor 

didactice,desemnarea persoanei responsabile de actualizarea datelor în SIME; 

● Listele elevilor din familii social- vulnerabile; 

● https://drive.google.com/file/d/1LabQ5tJ0JuVn1J2n0mMUWKQMwq1QG

dNr/view?usp=sharing 

 Cartea de ordine a elevilor; 

 Registrul alfabetic al elevilor; 
● Registru de evidență a copiilor cu CES  2021-2022; 

 Registrul de evidență a elevilor în situație de risc; 

 Registrul proceselor-verbale ale Consiliului Profesoral; 

 Registrul proceselor-verbale ale Consiliului de administrație; 

 Registrul de evidență a elevilor beneficiari ai CREI (elevi din familii social-

vulnerabile, cu părinți peste hotare etc.); 

 Dosarele personale ale elevilor, inclusiv dosarele elevilor cu CES; 

● Baza de date SIME; 
● Baza de date a beneficiarilor CREI, 2021; 

 Rețeaua școlară pentru început de an școlar, aprobată de DGÎCahul; 

 Raportul statistic ȘGL-1: activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar 

general prezentat anual la DGÎCahul; 

● Raportul cu privire la înmatricularea în clasele I-a, a V-a,a X-a prezentat la CP, 
proces-verbal nr. 01 din28.08.2021 

● Lista elevilor conform anilor de naștere; 

● https://drive.google.com/file/d/1tSqb4TD95EHQhZiPh3zXEAlSb9uWkKh3/vi

ew?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1u4V1Oa5ICiVxlQ8hlftjzdoUv7VD6W2-

/view?usp=sharing 

 

Constatări Instituția dispune de o bază de date actualizată referitoare la copiii din comunitate, 

inclusiv a celor cu CES, monitorizează evoluțiile  demografi-ceși elaborează perspectivele 

de școlaritate, duce evidența înmatriculă-rii tuturor elevilorși valorifică informații cu 
privire la mediul familial.Pen-tru toți elevii înmatriculați, indiferent de naționalitate, 

gen,origine și stare socială, apartenență religioasă sau stare a sănătății, secreează condiții 

egale de acces 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1.5 

 

https://drive.google.com/file/d/1LabQ5tJ0JuVn1J2n0mMUWKQMwq1QGdNr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LabQ5tJ0JuVn1J2n0mMUWKQMwq1QGdNr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tSqb4TD95EHQhZiPh3zXEAlSb9uWkKh3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tSqb4TD95EHQhZiPh3zXEAlSb9uWkKh3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u4V1Oa5ICiVxlQ8hlftjzdoUv7VD6W2-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u4V1Oa5ICiVxlQ8hlftjzdoUv7VD6W2-/view?usp=sharing
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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 ● Notă  informativă  cu privire la calitatea instruirii online a elevilor cu CES 

,prezentată  la 14.04.2021  la Ședința  de lucru a instituției; 

● Monitoringul progresului  dezvoltării copilului cu CES ,semestrul  I,anul 

de studii 2021-2022  pentru 5 elevi 

 Plan de activitate CMI: 

● 2021-2022, aprobat la CA, proces-verbal nr. 55 din 20.09.2021 
 Certificat de participarea CDS la cursuri online „Formarea competențelor profesionale 

ale cadrelor didactice de sprijin și ale psihopedagogilor”,04-07.07.2021, MEC; 

 Certificat  f/nr de formare continuă a CDS în domeniul educației incluzive,SAP 

Cahul,eliberat la 03.02.2022; 

 Certificat nr. 68 de participare la cursurile de formare cu privire la bunăstarea 
copilului, 03-05.05.2022; 

 Proces-verbal nr. 59, al ședinței CA cu privire la progresul elevilor cu CES din 

10.11.2021; 

 Procese-verbale ale CMI: nr. 02 din 15.09.2020, nr. 04 din 28.12.2020, nr. 02 din 

03.09.2021; 

●  

● Procese-verbale ale CMI; 
- proces-verbal nr.02 din 03.09.2021. 

 Chestionare anonime despre atmosfera din şcoală, relaţiile cu profesorii şi colegii  

cu copiii de diferite niveluri de dezvoltare ; 

● Colaborarea cu familiile elevilor în vederea dezvoltării armonioase a 

copilului; 

● Elaborarea planului individual, fișe de lucru individuale pentru elevi, 

inclusiv pentru copiii cu CES; 

● Selectarea metodelor și formelor în vederea dezvoltării unui program de 

activitate pentru implementarea unei abordări individuale; 

● Studierea abilităților individuale ale elevilor, specificul condițiilor și 

procesul de dezvoltare a acestora; 

● Proces-verbal al ședinței CA din 10.11.2021,nr.59,cu privire la progresul 

elevilor cu CES; 

 Proces-verbal nr. 59, al ședinței CA cu privire la progresul elevilor cu CES din 

10.11.2021; 

 Procese-verbale ale CMI: nr. 02 din 15.09.2020, nr. 04 din 28.12.2020, nr. 02 din 
03.09.2021; 

 Fișe de monitorizare a educației incluzive, 2021; 

● Notă informativă cu privire la calitatea instruirii online a elevilor cu CES, 

prezentată la 14.04.2021 la ședința operativă a instituției. 
● Ordin nr. 128 din 31.08.2020 și nr.113 din 30.08.2021  de constituire a CMI; 

● https://drive.google.com/file/d/1TBBFBvkFJWSMkH7BMh90hTBU4XoE

uoMY/view?usp=sharing 

● Procese – verbale ale CMI; 

● https://drive.google.com/file/d/13vKEVAWIUdIZr6s0zF8LDlP3-nMOj3q-

/view?usp=sharing 

● Dosarele elevilor cu CES; 

● Acordul părinților pentru evaluarea complexă a elevilor, aprobat la ședința CMI 

din 

15.09.2021https://drive.google.com/file/d/1KWmTmZlY5usb2KwSwG0N3

xUXzJXlT7aJ/view?usp=sharing 

● Planuri Educaționale Individualizate; 

● Rezultatele analizei lecțiilor, activităților extrașcolare, altor activități organizate 

în cadrul instituției de învățământ. 

● https://drive.google.com/file/d/1WpQJHlJrIx4WuM_lMzIR-

https://drive.google.com/file/d/1TBBFBvkFJWSMkH7BMh90hTBU4XoEuoMY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TBBFBvkFJWSMkH7BMh90hTBU4XoEuoMY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13vKEVAWIUdIZr6s0zF8LDlP3-nMOj3q-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13vKEVAWIUdIZr6s0zF8LDlP3-nMOj3q-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KWmTmZlY5usb2KwSwG0N3xUXzJXlT7aJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KWmTmZlY5usb2KwSwG0N3xUXzJXlT7aJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WpQJHlJrIx4WuM_lMzIR-pRS4eLbDLI6/view?usp=sharing
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pRS4eLbDLI6/view?usp=sharing 

● Analiza evaluărilor elevilor cu CES.(Anexa 36) 

● https://drive.google.com/file/d/1vvNVlrb6cAwX4EbM0uuLILOfKTn7p0p

A/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1BKQKpKR7g-EhZgF9OqCOEPD2q-

BAC89J/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1T8OpBPOb9jJM1tVkPoCvFu6z-

OCiZtdx/view?usp=sharing 

Constatări Instituția monitorizează sistematic progresul și dezvoltarea fiecărui elev, 

analizează în mod constant creșterea dezvoltării lor. Liceul are suficien-tecapacități și 

resurse pentru dezvoltarea potențialului elevilor, inclusiv al elevilor cu CES. 
Administrația asigură funcționalitateaCMI, prin care tinde să sporească motivația pentru 

învățare copiilor din categoriivulne-rabile. CDS prezintă dovezi de lucru sistematic la 

dezvoltarea potențialu-lui cognitiv, aptitudinal şi afectiv al copiilor cu CES.Liceul 
identifică posi-bilităţi şi depune efort să creeze condiţii pentru dezvoltarea fiecărui copil 

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 ● Dotarea instituției cu cu materiale didactice în concordanță cu nevoile 

specifice ale tuturor elevilor; 

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

speciale; 

● Curriculum  modificat 

● https://drive.google.com/file/d/1ZdY-

INGmT0ahOcO_dnHbunfplY6B3Y5i/view?usp=sharing 

● Set de materiale didactice 

● https://drive.google.com/file/d/1aJcu60OGaJYIngRIUnuHQnkd7fJsAqzl/v

iew?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1vUjhrYs5BFedC4ioZ22oTWDtjVxN9OY

X/view?usp=sharing 

● Portofoliul CDS; 

https://drive.google.com/file/d/1hj28syBoH6KT_DsuIbkbH6c9hTuuURpg/

view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/13xhVOhOdv5Br4W5cKmbYIb5HYdbQQ

X7f/view?usp=sharing 

● PEI pentru 5 elevi; 

● Curriculum  modificat, aprobat de director la 21.09.2020; 

● Asigurarea elevilor cu CES  cu  Curriculum modificat și PEI; 

● Dotarea CREI cu  materiale  didactice  pentru acordarea  asistenței 

metodologice individuale din bugetul  instituției ; 

● Note  informative  cu privire la calitatea elaborării PDLD a elevilor cu CES 

-din 10.09.2021;,prezentată  la 17.09.2021 la Ședința  de lucru a instituției; 

● Notă  informativă  cu privire la calitatea instruirii online a elevilor cu CES 

,prezentată  la 14.04.2021  la Ședința  de lucru a instituției; 

● Organizarea și desfășurarea la 07 aprilie 2022  a   Zilei Mondiale mondiale 

a sănătății”; 

● Monitoringul progresului  dezvoltării copilului cu CES ,semestrul  I,anul 

de studii 2021-2022  pentru 5 elevi; 
● Procese-verbale ale CMI; proces-verbal nr.02 din 03.09.2021. 

Constatări Instituția desfășoară procesul educațional în conformitate cu particularită 

https://drive.google.com/file/d/1WpQJHlJrIx4WuM_lMzIR-pRS4eLbDLI6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vvNVlrb6cAwX4EbM0uuLILOfKTn7p0pA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vvNVlrb6cAwX4EbM0uuLILOfKTn7p0pA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BKQKpKR7g-EhZgF9OqCOEPD2q-BAC89J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BKQKpKR7g-EhZgF9OqCOEPD2q-BAC89J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T8OpBPOb9jJM1tVkPoCvFu6z-OCiZtdx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T8OpBPOb9jJM1tVkPoCvFu6z-OCiZtdx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZdY-INGmT0ahOcO_dnHbunfplY6B3Y5i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZdY-INGmT0ahOcO_dnHbunfplY6B3Y5i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aJcu60OGaJYIngRIUnuHQnkd7fJsAqzl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aJcu60OGaJYIngRIUnuHQnkd7fJsAqzl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vUjhrYs5BFedC4ioZ22oTWDtjVxN9OYX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vUjhrYs5BFedC4ioZ22oTWDtjVxN9OYX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hj28syBoH6KT_DsuIbkbH6c9hTuuURpg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hj28syBoH6KT_DsuIbkbH6c9hTuuURpg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13xhVOhOdv5Br4W5cKmbYIb5HYdbQQX7f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13xhVOhOdv5Br4W5cKmbYIb5HYdbQQX7f/view?usp=sharing
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țile și nevoile specifice ale fiecărui elev și în conformitate cu recomandă-rile SAP, în 

cazul copiilor cu CES. Planuri educaționale individuale elaborate în instituție sunt în 
strictă conformitate cu particularitățile copilului, coordonate cu serviciile specializate și cu 

familia. În instituție studiază 5 elevi cu CES, o practică în domeniul educației incluzive a 

școlii, de mai mulți ani. Majoritatea cadrelor didactice au beneficiat de asistență 

metodologică în elaborarea materialelor de lucru, a testelor de evaluare pentru elevii cu 
CES. Datele privind progresul și dezvoltarea fiecărui elev sunt prezentate la ședințele CP 

și ale Comisiilor metodice.Pentru copiii vulnerabili în instituție se organizează activități 

de voluntariat. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

Total standard 7.00 

 

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         Planul de activitate al instituției  pentru anul de studii 2021-2022, 

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

28.08.2021;Programul de activitate privind  combaterea  cazurilor  de abuz, 

neglijare, violență, exploatare, trafic al copilului PDI, pag. 223; 

 -Plan  de activitate a directorului adjunct pe educaţie:- pentru anul de studii 

2021-2022 aprobat la CP,proces-verbal nr.1 din 23.08.2021; 

 Planul de activitate al Consiliului Elevilor pentru anii de studii ,2021-2022 

,aprobat de directorul instituției prin ștampilă și semnătură; 

  Planul de activitate al Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare, discutat și 

aprobat la ședința Consiliului profesoral,  

 proces-verbal nr. 01 din 23.08.2021 

 Plan de activitate a taberei cu sejur ”Alladin”,discutat și aprobat  la ședința 

CA din  30.05.2021,proces-verbal nr.50;                   
 

 Ordin nr.146 din 22.10.2021 ”Privind munca la domiciliu” 

 Fișe de asistență la ore: 

 -18.10.2021.limba și literatura rusă,cl.2,subiectul ”Bogățiile toamnei”; 

 -11.10.2021,limba și literatura română, clasa IV-a, subiectul ””Acasă la 

bunici 

 Fișa de evidență a lucrului cu părinții din 23.08.2021,elaborată  de CDS  în 

baza regulamentului CREI; 

  Discutarea la consiliul  pedagogic, proces –verbal nr. 12 din 21.08.2020, a 

Ordinului MECC nr.839 din 18.08.2020 cu privire la organizarea 

procesului educațional pentru copiii cu cerințe educaționale speciale; 

 Procese-verbale ale ședințelor  CE: 

 -nr.03 din 05.11.2021 cu privire la organizarea și desfîșurarea  

voluntariatului”De la suflet la suflet” cu ocazia Hramului orașului Cahul la 

18.11.2021, 

 -nr.7 din 15.03.2022 cu privire la organizarea și desfășurarea Zilei 

Sportului  la 07.04.2022 și implicarea  elevilor cu CES în activități; 

 Portofoliul   CDS cu Dosarele elevilor cu CES care   studiază în bază PEI și a 

Curriculumului modificat ,,indicele numeric  ADMO5-7,conform  

nomenclatorului documentației școlare a IP LT ”P.Rumeantev”,proces-verbal nr.4 
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din 27.12.2019,; 

 Plan operațional de  prevenire a Planului de activitate a CDS. 

 ”Programul de activitate privind  combaterea  cazurilor  de 

abuz,neglijare,violență,exploatare,traffic al copilului” 

 https://drive.google.com/file/d/1R0_npi61wvcS-

gok0H8MFgD129_ayrZA/view?usp=sharing 

 Planul de activitate al Consiliului Elevilor ( 2021-2022). 

● https://drive.google.com/file/d/1hTMxao15xfgC3nYf7pvIGrdnVCCZ_HC-

/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1R0_npi61wvcS-

gok0H8MFgD129_ayrZA/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1QTm3rlBvz5mSngIcKx5A-

NJzUI6uJf9L/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1TIxul3XmgLuV8lkv7UvaKs6M0o84BsrC/

view?usp=sharing 

 Contractele de muncă și fișele  de post ale angajaților; 

 Procesele verbale ale Consiliului Profesoral  despre informarea  tuturor 

angajaților  instituției privind  procedura de identificare , înregistrare și  

evaluare inițială a cazurilor suspecte  de violență , neglijare , exploatare și 

trafic al copilului; 

 Fișele de post ale angajaților. 

 Informația despre elevi la începutul anului școlar. 

Constatări În documentele de planificare ale instituției există mecanisme de identificare și combatere 

a oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale, implicând în 

acțiuni preconizate preponderent personalul instituției, cu anumită formare în domeniul 
educației incluzive, mai puțin parteneri comunitari și diseminând ocazional informații în 

acest sens. Instituția de învățământ dispune de evidențe despre elevii înmatriculați, 

inclusiv privind mediul familial și condițiile de viață.Contractele de muncă și fișele  de 
post ale angajaților, conțin stipulări privind obligativitatea sesizării  cazurilor de violență, 

neglijare, și trafic al copilului. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 1 

 

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

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

copiilor cu CES 

Dovezi ● Plan de dezvoltare instituțională pentru anii 2016-2021;2021-2026 discutat 

și aprobat la CP din 28.08.2020, PV 1, aprobat la CA PV nr.54 din 

07.09.2021    

● Săptămâna Educaţiei Incluzive în şcoală,  

- 06.12-10.12.2021,aprobată la CA ,proces -verbal nr; din  02.12.2021 ; 

● Plan de dezvoltare instituțională  pentru anii 2021-2026 discutat și aprobat 

la Consiliul Profesoral   din 28.08.2020, proces-verbal nr. 1, aprobat la  

Consiliul de Administrație ,proces-verbal nr.54 din 07.09.2021; 

● Plan  de activitate a directorului adjunct pe educaţie: 

pentru anul de studii 2021-2022 aprobat la CP,proces-verbal nr.1 din 

23.08.2021; 

● Planul de activitate a psihologului școlar, discutat și aprobat la ședința 

Consiliului profesoral, proces-verbal nr. 01 din 28.08.2021 

● Planul de activitate al cadrului didactic de sprijin, pentru anii de 

studii,2021-2022 aprobat de directorul instituției prin ștampilă și 

semnătură; 

● Plan de activitate a taberei cu sejur ”Alladin”,discutat și aprobat  la ședința 

https://drive.google.com/file/d/1R0_npi61wvcS-gok0H8MFgD129_ayrZA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0_npi61wvcS-gok0H8MFgD129_ayrZA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hTMxao15xfgC3nYf7pvIGrdnVCCZ_HC-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hTMxao15xfgC3nYf7pvIGrdnVCCZ_HC-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0_npi61wvcS-gok0H8MFgD129_ayrZA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0_npi61wvcS-gok0H8MFgD129_ayrZA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QTm3rlBvz5mSngIcKx5A-NJzUI6uJf9L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QTm3rlBvz5mSngIcKx5A-NJzUI6uJf9L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TIxul3XmgLuV8lkv7UvaKs6M0o84BsrC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TIxul3XmgLuV8lkv7UvaKs6M0o84BsrC/view?usp=sharing
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CA  

- din  30.05.2021,proces-verbal nr.50;                   

● Planul de activitate al Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare, discutat și 

aprobat la ședința Consiliului profesoral,  

- proces-verbal nr. 01 din 23.08.2021 

 Ordinul nr. 133 din 01.09.2021, cu privire la desemnarea coordonatorului ANET; 

 Proces-verbal nr. 01 din 21.08.2021 al ședinței CMI cu privire la organizarea 

procesului educațional al elevilor cu CES; 

 Proces-verbal nr.03 din 24.11.2021 al ședinței CMI cu privire la elaborarea testelor 
semestriale pentru elevii cu CES;  

 Lista disciplinelor opționale incluse în CDȘ; 

- Lista cercurilor și secțiilor de sport oferite de instituție 
● Activități de integrare a elevilor nou-veniți în școală; 

● Consilierea elevilor cu CES. 

● https://drive.google.com/file/d/1O_9yLMOlfMhbmM3OGJGFHc6B0GG2

9o3z/view?usp=sharing 

Constatări Planul   de dezvoltare instituțională  şi  Planul de activitate  al  instituţiei pentru 

promovarea diversității și interculturalității este centrat pe clienţii şi beneficiarii 

serviciilor educaţionale. 

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

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

indiferent de naționalitate, gen, limbă.În instituție nu există problem ce țin de 

diversitate și interculturalitate. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 

2.0 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

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

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

proceduri 

Dovezi ● PDLD a cadrelor didactice la Dezvoltarea personală discutate la ședința 

Comisiei Metodice prevăd  tematici referitoare la discriminare, violență, 

abuz, bullying . 

● PDLD la disciplina ”Dezvoltare personal”,modulul ”Identitatea personală 

și relaționarea armonioasă ,discutat la ședința Comisiei 

Metodice”Diriginte”,proces-verbal nr.01 din 26.08.2021 și validate prin 

ștampila și semnătura directorului;  

● Activități de profilaxie, organizate de psihologul școlar, cadrele didactice  

în colaborare cu IP și CSP;  

● Vizionarea filmelor  cu caracter non violent. 

● Chestionare anonimă despre atmosfera din şcoală, relaţiile cu profesorii şi 

colegii  cu copiii de diferite niveluri de dezvoltare. 

● Convorbiri individuale cu părinții. 

● Expoziție ,,Ziua internațională a Toleranței” (noiembrie); 

● Fișa de de asistență la ore: 

● -18.10.2021.limba și literatura rusă,cl.2,subiectul ”Bogățiile toamnei”; 

- 11.10.2021,limba și literatura română, clasa IV-a, subiectul ””Acasă la bunici 

● Organizarea și desfășurarea la 07 aprilie 2022  a   Zilei Mondiale mondiale 

a sănătății”; 

● Aprobarea planului CM  diriginților pentru anul de studii 2020-

2021,validate prin ștampila  și semnătura  directorului; 

● Sarcinile liceului, principalele directive ale activității educaționale; 

https://drive.google.com/file/d/1O_9yLMOlfMhbmM3OGJGFHc6B0GG29o3z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O_9yLMOlfMhbmM3OGJGFHc6B0GG29o3z/view?usp=sharing
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● Planificarea activității educaționale la nivel de instituție și clasă; 

● Informații de reglementare pentru a ajuta dirigintele de clasă; 

● Proiectarea de lungă durată a Comisiei Diriginţilor de clasă.(din proiectul 

managerial). 

● Ordin nr.133 din 01.09.2020 de  angajare  a  unei  persoane  desemnate  din  

rândul  membrilor administraţiei  instituţiei  în  calitate  de  coordonator  al  

activităţilor  de prevenire,  identificare,  raportare,  referire  şi  asistenţă  în  

cazurile  de violenţă faţă de copii. 

● Boxa de sugestii  pentru identificarea  și combaterea oricăror forme de 

discriminare 

 Certificat de participarea CDS la cursuri online „Formarea competențelor 

profesionale ale cadrelor didactice de sprijin și ale psihopedagogilor” din 04-07.2021, 

eliberat de MEC; 

● Certificat  f/nr de formare continuă a CDS în domeniul educației incluzive, SAP Cahul, 

eliberat la 03.02.2022 
● Registru de identificare a cazurilor de ANET; 

● https://drive.google.com/file/d/1Geo0krenHhCPo70bfcsgdvxLzRd93ukT/v

iew?usp=sharing 

● Procese verbale ale ședințelor comisiei antiviolență; 

● Activități de profilaxie, organizate de psihologul școlar,cadrele didactice,DAE în 

colaborare cu IP și CSP. 

● Acte de binefacere pentru familiile defavorizate. 

● Tărgul de caritate din 18.11.2021” De la suflet la suflet” 

● https://drive.google.com/file/d/1SpB0AiwIOgvYH-kI5QPGqdbFx5Ne-

ash/view?usp=sharing 

● Proces –Verbal al CA nr.59 din 10.11.2021 cu privire la ințiativa CE de a 

organiza Tțrgul de caritate ”De la suflet la suflet” 

● https://drive.google.com/file/d/1g9FBGjfvhWsaNclibxkDy6-

Xj2Ms3MpS/view?usp=sharing 

● Vizionarea filmelor  cu caracter non-violent. 

Constatări Instituția asigură în majoritatea acțiunilor șanse egale de incluziune tuturor eleilor și 

respectarea diferențelor individuale. Angajații instituției, elevii, părinții sunt informați cu 

referire la procedurile de prevenire, identificare, semnalare, intervenție și soluționare 
acazurilor ANET.Liceul coloborează cu IP, CSP Cahul, Biroul de Probațiune și alte 

instituții pentru familiarizarea cu tipurile de discriminare și dispune de suficient material 

didactic pentru profilaxia cazurilor de nerespectare a diferențelor.Prin activitățile 
organizate în liceu, se valorifică identitatea fiecărui elev și se oferă șanse egale de 

manifestare în viața școlară. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0.75 

Punctaj acordat: 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

respectării individualității și tratării valorice a lor 

 

Dovezi ● Curriculum la decizia școlii ( CM); 

● Teste de evaluare; 

● Raportul de activitate a elevului cu CES pentru  sem.I anul de studii 2021-

2022,elaborat de CDS în colaborare cu  cadrul didactic la discipline și 

specialiști în domeniu,prezentat la ședința CMI la 04.01.2022;   

 Proiectele didactice anuale la disciplinele școlare, elaborate în baza actelor 

normative; 

 PEI elaborate conform recomandărilor SAP pentru 5 elevi, 2020-2021, pentru 5 elevi, 

https://drive.google.com/file/d/1Geo0krenHhCPo70bfcsgdvxLzRd93ukT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Geo0krenHhCPo70bfcsgdvxLzRd93ukT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SpB0AiwIOgvYH-kI5QPGqdbFx5Ne-ash/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SpB0AiwIOgvYH-kI5QPGqdbFx5Ne-ash/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g9FBGjfvhWsaNclibxkDy6-Xj2Ms3MpS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g9FBGjfvhWsaNclibxkDy6-Xj2Ms3MpS/view?usp=sharing
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2021-2022; 

 Registrul beneficiarilor asistați în CREI2021-2022; 

 Dosarele elevilor cu CES; 

 Orarul de desfășurare a serviciilor CDS; 

 Fișa de evidență a lucrului cu părinții, elaborată de CDS în baza regulamentului 

CREI, 23.08.2021; 

 Săptămâna Educaţiei Incluzive în şcoală: 06- 10.12.2021; 
Activități extracurriculare: Starturi vesele,Ziua Sănătății,Maslennitsa  

● Implicare în  diverse concursuri organizate la nivel de instituție: Starturi 

vesele,”Ziua Sănătății”,Maslennitsa” etc. 

● Fișa de monitorizare a EI,elaborată de DGÎ  și SAP                                                                                     

● La elaborarea proiectelor de lungă durată individualizată cadrele didactice se 

orientează la  cerințele  curriculumului  la discipline  ținând cont și de 

particularitățile individuale ale elevilor 

● Concursuri. 

Constatări Liceul asigură condiții pentru aplicarea eficientă a curriculumului,inclu-siv a 
curriculumului adaptat pentru copiii cu CES, tratând pe toți elevii în mod egal. Din 5 elevi 

beneficiari de EI, 5 au curricula modificată doar la unele discipline. Cadrele didactice 

tratează elevii în mod echitabil, adaptând cerințele la posibilitățile și nevoile individuale. 

Se evaluează progresul școlar al fiecărui elev, un accent special revenind elevilor cu CES, 
stabilind oportunități de evaluare finală și certificarea acestuia.Instituția implică frecvent 

elevii cu CES în activități de cunoaștere și evaluare a propriilor performanțe 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

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

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

Dovezi ● Parteneriat  cu Inspectoratul de Poliție; 

● Parteneriat  cu Centrul de Sănătate Cahul; 

● https://drive.google.com/file/d/1XPyBFZXonYZFGR2OhPslthKqjQUkp2

QZ/view?usp=sharing 

● Ordin nr.3 din 01.09.2020 cu privire la constituirea grupului de lucru 

intrașcolar și desemnarea coordonatorului acțiunilor de prevenire, 

identificare, raportare și referire a cazurilor de abuz neglijare, exploatare și 

trafic al copilului 

● Plan de acţiuni de prevenire/ de intervenţie în cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului, aprobat la CA proces verbal, nr.4 din 

29.09.2021; 

● Registrul de sesizare a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și trafic al 

copilului 

● Parteneriat  cu Inspectoratul de Poliție; 

● Acord de parteneriat nr.17   din 08.09.2018 cu IMSP CS Cahul Centrul de 

Sănătate  Publică, instruire în domeniul sănătății și protecției vieții copiilor; 

● Acord de parteneriat cu A.O.”Pas cu Pas Regiunea Sud” nr. 7    din  

18.09.2019  ,nr.4 din 27.01.2022  , privind  acordarea  suportului  necesar 

părinților/elevilor prin servicii de informare și consiliere în educație 

copiilor și elevilor;; 

● Ordin nr.56 din  21.04.2020  privind  desemnarea  unei  persoane  

responsabilă  de  analiza contestaţiilor/reclamaţiilor din boxă. 
● Proiectele didactice anuale la disciplina Dezvoltarea personală/Educația toleranței/ 

în toate clasele; 
● Fișe de sesizare; 

● Boxa de sugestii pentru elevi. 

● Ordin  privind  desemnarea  unei  persoane  responsabilă  de  analiza 

https://drive.google.com/file/d/1XPyBFZXonYZFGR2OhPslthKqjQUkp2QZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XPyBFZXonYZFGR2OhPslthKqjQUkp2QZ/view?usp=sharing
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contestaţiilor/reclamaţiilor din boxă. 

Constatări Instituția organizează activități de informare, în vederea recunoașterii de către elevi a 
cazurilor de nerespectare a diferențelor individuale și a situ-ațiilor de discriminare. Există 

mecanisme de raportare a cazurilor de vio-lență: boxa de încredere, fișe de sesizare a 

cazurilor de discriminare și abuz, discuții de combatere a discriminării, activități 
extracurriculare etc. Administrația liceului facilitează recunoașterea cazurilor 

discriminatorii și anunțarea coordonatorului ANET. Responsabilul de cercetarea cazurilor 

ANET din instituție desfășoară activități de informare, de prevenire a abuzului: ore de 

clasă, convorbiri individuale. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

Total standard 6.00 

 

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

Domeniu: Management 

Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu 

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

resurselor noi 

Dovezi  
● Registrul de evidență a bunurilor materiale; 

● Plan de activitate a taberei cu sejur ”Alladin”,discutat și aprobat  la ședința 

CA din  30.05.2021,proces-verbal nr.50;                   

● Dotarea CREI  cu  mobilier modern/6 mese,scaune, dulap-3,calculator -1, 

imprimantă -1, televizor -1,Notebook-2,literatură de specialitate, materiale 

didactice  necesare realizării cu succes a activităților cu elevii cu CES; 

● Note informative anuale privind starea sănătății elevilor și a condițiilor 

sanitaro-igienice,prezentate  CSP,mun.Cahul la13.01.2021;     

● Plan-cadru de curățenie și dezinfecție ,discutat și aprobat la CA ,proces-

verbal nr.34 din 28.08.2021;  

● Registru de evidenţă a securităţii muncii angajaţilor,a orarului de 

dezinfectare a tuturor încăperilor instituției 

- Ordin nr.111 din 26.08.2021”Cu privire la programul de activitate a 

liceului în contextul epidemiologic ,anul de studii 2021-2022 ” 

● Ordin cu privire la  formarea comisiei pentru securitate şi sănătate în 

muncă: 119 din 30.08.2021; 
● Bugetul liceului pentru anul de studii: 

-2020-2021,discutat și aprobat la ședința CA nr.42 din 2.02.2021 

-2021-2022,discutat și aprobat la ședința CA nr.64  din 06.01.2022 

● Finanțare din componenta raională  pentru  activitatea CREI : 

-2019   -   51.9 mii lei: 

-2020—66,3 mii lei 

2021—60,5 mii lei 

Constatări Instituția asigură sistemic crearea unui mediu accesibil și favorabil pentru fiecare elev, 
utilizănd rațional resursele disponibile, identificând și procurând la timpul potrivit resurse 

noi. Încăperile educaționale sunt suficiente și corespund cerințelor pentrudesfășurarea 

procesului de învățare. Baza materială a liceului este suficientă pentru instruirea elevilor și 
se îmbunătățește anual, astfel încât elevii să aibă acces la toate resursele. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

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

datele de interes public 
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Dovezi ● Statutul IPLT «P. Rumeanțev»,Cap.I. aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 01 din 

28.08.2019, Cap.I.; 
● https://drive.google.com/file/d/1jfJjik8h9WJEuA1I_YLkA7U2JvJHZ0FF/view

?usp=sharing 

 

● Registrul alfabetic al elevilor; 

● Registrul de eliberare a actelor de studii; 
● Cartea de ordine cu privire la elevi; 

● Ordinul nr. 45 din 03.09.2020 cu privire la actualizarea datelor din SIME; 

● Angajamentul de confidențialitate în calitate de utilizator a prelucrării datelor cu 
caracter personal; 

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

● Ordinele nr.14 din 10.02.2021 cu privire la desemnarea și oferirea dreptului de acces în 
SIME.   

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

caracter personal; 

● Ord.nr. 12 din 01.02.2018, ord.nr.191din 01.02.2019, ord. nr. 22din 

03.02.2020.ord.nr.14 din 10.02.2021 „ Cu privire la desemnarea și oferirea 

dreptului de acces în SIME”. 

● https://drive.google.com/file/d/1lpp_UPjZPrp-

mQlBcA8SCDfZG6rXFXYG/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1Bz9rfi5_WvuffXJi3IFvxGwbPSyDKpIr/vie

w?usp=sharing 

● Completarea declarațiilor de către cadrele didactice la desfășurarea 

examenelor de absolvire despre date cu caracter personal; 

● Pe paginile de socializare nu se afișează fotografii cu elevii din instituție 

fără permisiunea lor și a părinților. 
Instituția asigură protecția datelor cu caracter personal, instruind angaja-ții în 
privința modului de transmitere a lor, în limitele stabilite de lege. Prin ordinul 

directorului, se desemnează responsabilul de completarea bazelor de date SIME. 

Lista beneficiarilor și particularitățile incluziunii sunt confidențiale, ceea ce asigură 
evitarea situațiilor de discriminare. Administrația liceului asigură accesul oricărui 

reprezentant al comunității la datele de interes public. 

Constatări  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 

1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi  Ordinul nr. 44/1 din 07.04.2013 cu privire la crearea CREI; 

● Spații  educaționale dotate ,deschise  și sigure; 

- rampă pentru scaun cu rotile; 

- bară de sprijin ; 

- plan de îmbunătățire   și dotare  a spațiilor educaționale din bugetul 

instituției sau  donații; 

● Sală de sport  mare  cu suprafața de 188,00m2; 

● Sală mică  cu suprafața de 78,0m2; 

● Teren sportiv - 1;cu suprafața de 1008,0m2 

● Teren pentru joacă -1;cu suprafața de 1847,0m2 

● Sală de șah- 1   -78,2m2,dotată cu 6 mese mari, 2  mese mici, set de șah-

10; 

● Sală de mese cu  150 de locuri  pentru alimentarea  elevilor; 
● Biblioteca   de 78,1 m2 cu un volum de 53873 de cărți  literatură artistică și   21513 

de manuale;sală de lectură de 25 m2 pentru 25 locuri; 

https://drive.google.com/file/d/1jfJjik8h9WJEuA1I_YLkA7U2JvJHZ0FF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jfJjik8h9WJEuA1I_YLkA7U2JvJHZ0FF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lpp_UPjZPrp-mQlBcA8SCDfZG6rXFXYG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lpp_UPjZPrp-mQlBcA8SCDfZG6rXFXYG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bz9rfi5_WvuffXJi3IFvxGwbPSyDKpIr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bz9rfi5_WvuffXJi3IFvxGwbPSyDKpIr/view?usp=sharing
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● Laboratorul digital Proiectul Tekwill în fiecare școală  dotat  cu o Tablă 

Interactivă ceramică,un proiector ,un adaptor,10 Notebook ”Lenovo 15.6”,un 

MFD Canon,o Cameră Conference,5 computere ;( 

● Activitatea CREI și CDS pentru elevii  cu cerințe  educaționale speciale  

● Sală de calculatoare cu 13 calculatoare și 5NB ,procurate  în anul 2020 în sumă 

de 150000,00  lei, 

● Echipament muzical pentru activități extracurriculare în sumă de 17811,00 lei  

în 2017; 

● Plan de activitate a taberei cu sejur ”Alladin”,discutat și aprobat  la ședința CA  

-  din  30.05.2021,proces-verbal nr.50;                   

Elevii cu CES sunt înmatriculați în instituție, sunt repartizați în clase 

corespunzător vârstei; 

● Asigurarea prânzului gratuit a 5 elevi cu CES din surse oferite pentru 

organizarea alimentației  copiilor din famiile vulnerabile. 

● Bilete gratuite la tabăra cu sejur ”Alladin”; 

● Beneficiază de asistență medicală. 

● Cabinet medical dotat conform normelor sanitar-epidemiologice  

● https://drive.google.com/file/d/1yY2SydaOWw71nHt1ExAIJXudiv-

1qcIG/view?usp=sharing 

 

Constatări Instituția asigură, pe majoritatea segmentelor activității și prin condițiile fizice, spații 

amenajate în concordanță cu nevoile generale și specifice ale elevilor și crează un mediu 

accesibil pentru integrarea tuturor beneficiarilor.Elevii cu CES au posibilitatea de a 
frecventa CREI, li se asigură prezența la ore în sălile de curs, conform vârstei, cu însoțirea 
cadrului de sprijin la disciplinele care necesită efort intelectual sporit. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

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  

● Elevii cu CES au acces la tehnologiile informaționale (sală de calculator, 

Laboratorul Digital,sălile de clasă, CREI);     

● Elevii cu CES sunt asigurați cu manuale gratuit în baza deciziei  CA ,proces-

verbal nr.16 din 09.09.2019; 

● Dotarea CREI  cu  mobilier modern/6 mese,scaune, dulap-3,calculator -1, 

imprimantă -1, televizor -1,Notebook-2,literatură de specialitate, materiale 

didactice  necesare realizării cu succes a activităților cu elevii cu CES; 

 Aplicarea în procesul educațional a platformelor: Google meet, ZOOM, 

Classroom; 

 Elevii cu CES au acces la tehnologiile informaționale (sala de calculator, 

sălile de clasă,CREI); 

 https://drive.google.com/file/d/1QFS1B8zKu9zfivqATwepCRBI_BCc5I1

Y/view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1Rx2IiOOf8WIhdbBwQMzd8f5TkUSMhb

KP/view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1jGm832nguAWaKsmYWHeiTAe_Z2orzb

Ag/view?usp=sharing 

 Elevii cu CES sunt înscriși la bibliotecă, pentru a putea schimba cărțile, cu 

scopul de a le facilita citirea și a îmbogăți vocabularul; 

 Elevii cu CES sunt asigurați cu manuale gratuit. 

Constatări Instituţia aplică variate mijloace de învăţământ și auxiliare curriculare, inclusiv TIC, 

https://drive.google.com/file/d/1yY2SydaOWw71nHt1ExAIJXudiv-1qcIG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yY2SydaOWw71nHt1ExAIJXudiv-1qcIG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QFS1B8zKu9zfivqATwepCRBI_BCc5I1Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QFS1B8zKu9zfivqATwepCRBI_BCc5I1Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rx2IiOOf8WIhdbBwQMzd8f5TkUSMhbKP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rx2IiOOf8WIhdbBwQMzd8f5TkUSMhbKP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jGm832nguAWaKsmYWHeiTAe_Z2orzbAg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jGm832nguAWaKsmYWHeiTAe_Z2orzbAg/view?usp=sharing
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pentru toţi elevii, adaptate necesitățilot tuturor celor ce învață, inclusiv a celor ce țin de 

CES.Cadrele didactice utilizează în măsura posibilităților tehnologiile informaționale și de 
comunicare în cadrul activităților de învățare, adaptate la necesitățile elevilor. În liceu este 

încurajată participarea activă a majorității elevilor în activitățile educaționale, cultivându-

le frecvent abilități de autodezvoltare pentru a-și manifesta armonios personalitatea. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1.50 

Total standard 5.50 

 

Dimensiune 

III 

[Se va 

completa la 

finalul 

fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 
 Utilizarea spaţiilor şcolare în procesul 

didactic conform destinaţiei lor şi 
planificării întocmite la nivelului 
organizaţiei şcolare. 

 Existenţa şi gestionarea eficientăa 
documentelor manageriale prevăzute 
de legislaţia în vigoare şi 
reglementările interne. 

 Funcţionarea curentă a organizaţiei 
şcolare fără perturbări majore. 

 Elevii cu CES frecventează  regulat 
Centrul de Resurse; 

 Activități  de profilaxie și sensibilizare 
în colectivul claselor  unde studiază 
elevi cu CES; 

 Implicarea elevilor cu CES în 
organizarea activităților tematice la 
clasă. 

 Lipsa  în bugetul şcolii, a 
linieibugetare destinate dotării 
EI și salarizării cadrelor 
didactice pentru elaborarea 
PEI, CM și altor materiale. 
 

 Lipsa asistentului personal 
pentru elevii cu retard mental 
sever; 

 Lipsa calculatorului în perioada 
pandemiei COVID 19; 

 Alocaţii minime pentru hrana 
elevilor din familii social 

 

 

 

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

Standard 4.1.Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional de 

calitate 

Domeniu: Management 

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

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

monitorizare a eficienței educaționale în instituţie 

Dovezi ● Plan de dezvoltare instituțională pentru ;2021-2026 Ținta  2/ Opțiuni strategice, 

Obiective prioritare/ Programele: Dezvoltare curriculară, Formare continuă și 

dezvoltarea resurselor umane; 

●  discutat și aprobat la CP din 28.08.2021, PV 1, aprobat la CA PV nr.54 din 

07.09.2021    

●  Plan managerial de  dezvoltare instituțională pentru  anul de studii 2021-

2022( discutal la CP, PV nr.1 din  28 august 2021,aprobat la  CA,PV nr.34 

din  28.08.2021)  

 Statutul instituţiei: I. Principiile de activitate, IV. Organizarea procesului 

educațional 

https://drive.google.com/file/d/1dANWTA7wpa8_cdybiaACZ86QVsI9f4
g4/view?usp=sharing 

● Regulamentul intern al instituţiei, cap.2,3,6,7 pct.2., discutat și aprobat în 

cadrul ședinței Consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 28.08.2020   

● https://drive.google.com/file/d/1WnogpKfTIp2-

ghuB6zFRRBpcjkCkSR8P/view?usp=sharing 
● Nomenclatorul - tip de documentaţie şcolară, aprobat la ședința CA, proces-verbal nr. 

23 din 24.01.2020;  

● https://drive.google.com/file/d/1Sz-

paJX60rq8E9xHHScMEBYpsYO77D0Q/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1dANWTA7wpa8_cdybiaACZ86QVsI9f4g4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dANWTA7wpa8_cdybiaACZ86QVsI9f4g4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WnogpKfTIp2-ghuB6zFRRBpcjkCkSR8P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WnogpKfTIp2-ghuB6zFRRBpcjkCkSR8P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sz-paJX60rq8E9xHHScMEBYpsYO77D0Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sz-paJX60rq8E9xHHScMEBYpsYO77D0Q/view?usp=sharing
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● Planul perspectiv de formare continuă  și de atestare a cadrelor didactice; 

● Programul de activitate cu elevii dotați; aprobat de directorul instituției la 

03.09.2021; 

● Orarul activităţii cercurilor și secțiilor de sport; 

● Plan managerial anual al directorului adjunct  instruire: 

- pentru anul de studii 2021- 2022, aprobat la CA Proces - verbal nr.54 din 

07.09.2021 

- Plan de activitate CM 2021- 2022, discutat și aprobat la CA Proces - verbal 

nr. 55 din 20.09.2021,  

● Plan de activitate al CA: 

- 2021-2022, discutat și aprobat la ședința CA, proces-verbal nr.54 din 

07.09.2021; 

Plan de activitate al CE: 2021-2022, discutat  la ședința CЕ, proces-verbal 

nr.1 din 22.09.2021, aprobat de director instituției prin ștampilă și 

semnătură  

● Planul  de activitate a taberei de odihnă  cu sejur  de zi  “Alladin”: 

pentru anul de studii 2020- 20121, ordin  nr. 79 din 31.05.2021 

● Activitatea Comisiilor Metodice; 

● https://drive.google.com/file/d/1faGNMfhXNnDeZ1iW7w6zf6xxX4-W-

ghm/view?usp=sharing 

● Activitatea bibliotecarului; 

● https://drive.google.com/file/d/1kXeuztfx1jTt1E3sIlBqxlE3LAq6us4z/view?usp=
sharing 

● Registrele proceselor-verbale ale Consiliului profesoral și de administrație; 

● Fișele de post ale tuturor angajaților, inclusiv ale membrilor administrației; 

● Graficul de serviciu al membrilor administraţiei și profesorilor 

Constatări 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituția prezintă, în documentele de planificare strategică și operaționa-lă,dovezi de 

orientare spre creșterea calității. Mecanismele concrete de monitorizare a eficienței se 

regăsesc în exprimarea atribuțiilor diverselor structuri instituționale, în controlul intern. 
Administrația proiectează, pe parcursul anului școlar,acțiuni de îmbunătățire a resurselor 

umane și materiale. Se urmăreșteasigurarea cu specialiști calificați, se oferă finanțare 

pentru perfecționareacontinuă a cadrelor didactice și pentru completarea bazei materiale. 

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  Plan managerial de activitateal instituțieide dezvoltare al instituției,2021-2022, 

discutat la ședința Consiliului profesoral, proces-verbal nr. 01 din 23.08.2021, 

aprobat la ședința Consiliului de administrație, proces-verbal nr. 54 din 

07.09.2021; 

 https://drive.google.com/file/d/1FBTPBxGYo6_THc69925A79MzfN_BHQKu

/view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1AARTsZNpSMsc4fFrRT523BcGsFgsg9rX/vi

ew?usp=sharing 

 al liceului, aprobat la ședința Consiliului profesoral din 30.08.2021; 

● Rapoarte de activitate semestriale/anuale ale cadrelor didactice, prezentate 

și discutate în cadrul ședinților Comisiilor Metodice: 

https://drive.google.com/file/d/1faGNMfhXNnDeZ1iW7w6zf6xxX4-W-ghm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1faGNMfhXNnDeZ1iW7w6zf6xxX4-W-ghm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kXeuztfx1jTt1E3sIlBqxlE3LAq6us4z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kXeuztfx1jTt1E3sIlBqxlE3LAq6us4z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FBTPBxGYo6_THc69925A79MzfN_BHQKu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FBTPBxGYo6_THc69925A79MzfN_BHQKu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AARTsZNpSMsc4fFrRT523BcGsFgsg9rX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AARTsZNpSMsc4fFrRT523BcGsFgsg9rX/view?usp=sharing
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- Comisia metodică «Matematica și științe», proces-verbal  nr.1 din 

25.08.2021 

● Raport  de activitate a taberei de odihnă  cu sejur  de zi  “Alladin”: 

- pentru anul de studii 2021- 2022, prezentat și discutat  la ședința 

Consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 28.08.2021; 

●  Ședințe – tematice ale  Consiliului profesoral cu privire la continuitatea și 

adaptarea elevilor: 

- 25.11.2021, subiectul «Успешная адаптация школьников – гармония в 

школе и в семье». 

● Notă informativă cu privire la rezultatele controlului Calității activității 

metodice ,11.05.2021, prezentată în cadrul ședinței CP, proces-verbal nr.09 

din 28.05.2021 

 Raport de activitate al Consiliului elevilor pentru anul 2021-2022, aprobat de director 

la 05.09.2021; 

 Registrele proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului profesoral și Consiliului de 

administrație anii de studii 2018-2022; 

 Registrele proceselor-verbale al ședințelor Consiliului părinților, anii de studii 2018-
2022; 

● Registrele proceselor-verbale al ședințelor Consiliului elevilor, anii de studii 

2018-2022. 

 Raport de activitate al directorului adjunct pentru instruire, anul de studii 2020-

2021, discutat la ședința Consiliului profesoral; 

 Raport de activitate al directorului adjunct pentru educație, anul de studii 2020-

2021, discutat la ședința Consiliului profesoral; 

 Raport de activitate al directorului adjunct pentru instruire, învățământ primar, 

anul de studii 2020-2021, discutat la ședința Consiliului profesoral; 

 Ordinul nr.116 din 30.08.2021 „Cu privire la atestarea cadrelor didactice în 

anul de studii 2021-2022”;(Anexa 43) 

https://drive.google.com/file/d/1UbK3tiiKNlzbTwO2k13JiFILpBGtRo1R/vie

w?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1yvltnp1hJFcdQpKEDkhGGTBh0sVmvdD-

/view?usp=sharing 

 Proces-verbal nr.23.08.2021al ședinței Consiliului profesoral „Cu privire la 

atestarea cadrelor didactice”; 

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

dqlpBzXa36VoS4bsgT/view?usp=sharing 

 Raport de activitate al Consiliului elevilor; 

 https://drive.google.com/file/d/1yDyy8zUnorLTq0Sle_AneqD8ojBmKsFb/vie

w?usp=sharing 

 Programele  operaţionale  ale  structurilor  asociative  ale  părinţilor  şi elevilor. 

 Rapoarte de activitate semestriale/anuale. 

 Note informative privind realizarea activităților preconizate în planurile 

strategice și operaționale. 

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

EvtaSMHkQhOcpxfQ3KQm5M4FLNifvc/view?usp=sharing 

 Program de activitate al taberei cu sejur ”Alladin”în cadrul liceului. 

 https://drive.google.com/file/d/1BnfUL2MSv0w1BMq3ehswiryAChDR0_AA/view?us
p=sharing 

Constatări Instituția elaborează și aplică un mecanism de monitorizare a eficienței educaționale în 
instituție. Acțiunile managerilor și ale structurilor instituționale demonstrează tendința de 

sporire a competențelorprofesionale în vederea îmbunătățirii calității educației. Planurile 

de activitate, realizate eficient, monitorizate prin controale interne, se finalizează prinnote 
informative de totalizare, prezentate în cadrul ședințelor CP, CA. Programele 

instituționale conțin proiecte realizate și desfășurate de structura asociativă a elevilor, 

https://drive.google.com/file/d/1UbK3tiiKNlzbTwO2k13JiFILpBGtRo1R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UbK3tiiKNlzbTwO2k13JiFILpBGtRo1R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yvltnp1hJFcdQpKEDkhGGTBh0sVmvdD-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yvltnp1hJFcdQpKEDkhGGTBh0sVmvdD-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OnjvwoSqHGgms-dqlpBzXa36VoS4bsgT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OnjvwoSqHGgms-dqlpBzXa36VoS4bsgT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yDyy8zUnorLTq0Sle_AneqD8ojBmKsFb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yDyy8zUnorLTq0Sle_AneqD8ojBmKsFb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w-EvtaSMHkQhOcpxfQ3KQm5M4FLNifvc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w-EvtaSMHkQhOcpxfQ3KQm5M4FLNifvc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BnfUL2MSv0w1BMq3ehswiryAChDR0_AA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BnfUL2MSv0w1BMq3ehswiryAChDR0_AA/view?usp=sharing
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acestea, însă, nu-și au reflectare în rapoartele întocmite de ei. Mai slab conturate sunt 

proiectelestructurilor asociativeale părinților, aceștea având o motivație scăzută în 
participarea la procesul decizional cu referire la calitatea procesului educațional. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

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

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

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

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

 

Dovezi - Plan de activitate a  CA, 2021-2022, ședința CA, proces-verbal nr.54 din 
07.09.2021; 

● https://drive.google.com/file/d/16yS-

dxq8A4JRT2chWVIEkfw_kStgXbQS/view?usp=sharing 

● Procese-verbale ale Consiliului Profesoral cu decizii (votul angajaților); 

● https://drive.google.com/file/d/1iOAMLkNbpWL-

NFiRNY7zJw3wvCyRSo4c/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1hhgnP_XvNIBlVMIcqCKrYwk0yHPdjN6

U/view?usp=sharing 
- Plan de activitate al CE: 2021-2022, discutat  la ședința CЕ, proces-verbal nr. 01 

din 12.09.2021, aprobat de director; 

 Organizarea interacțiunii constante cu profesori, elevi și părinți în vederea 

transparenței activității liceului, prin participarea lor la ședințe ale CP, CA, CE, 
adunări: 

- Conferința pedagogică „Calitatea în educație – necesitate și firesc”, 17.08.2021; 

● Aviziere cu informații relevante despre serviciile educaționale prestate de 

instituția de învățământ; 

● Chestionare de evaluare sistematică a satisfacției educabililor, părinților; 

● Pagina WEB,Facebook,Odnoclassniki. 

http://lt-petr-rumeantev.md/ 

https://ok.ru/kagulshkola1 

 

Constatări Instituția de învățământ oferă în cele mai multe aspecte un mod transpa 

rent, democratic și echitabil de luare a deciziilor cu privire la politica instituțională. Liceul 

implică în mod consecvent consiliile și comisiile con stitutive în monitorizarea eficacității 
educației, contribuind atât la comuni carea internă, cât și la cea externă cu privire la 

calitatea  servicii lor oferite. CP și CA monitorizează activitățile comisiilor metodice, 

comisiei de atestare, CMI, comitetului de securitate și sănătate etc. În structurile de 

administrare, în grupurile de lucru sunt implicați părinți, elevi și cadre didactice, uneori și 
reprezentanți ai comunității educaționale din localitate. 

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 ● Mobilier şcolar în conformitate cucondițiile igienico-sanitare necesare bunei 

derulări a procesului de învățământ.; 
● Registru de evidenţă a bunurilor materiale şcolare; 

● https://drive.google.com/file/d/1VhFAK4_yhcQgDnkgH5xC7NhCv3YiA7bY/view?usp=
sharing 

● Actele ce vizează procurarea materialelor diactice; 

https://drive.google.com/file/d/16yS-dxq8A4JRT2chWVIEkfw_kStgXbQS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16yS-dxq8A4JRT2chWVIEkfw_kStgXbQS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iOAMLkNbpWL-NFiRNY7zJw3wvCyRSo4c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iOAMLkNbpWL-NFiRNY7zJw3wvCyRSo4c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hhgnP_XvNIBlVMIcqCKrYwk0yHPdjN6U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hhgnP_XvNIBlVMIcqCKrYwk0yHPdjN6U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fl9G-iosibObgexRDKSonlOuTPvCkt2_/view?usp=sharing
http://lt-petr-rumeantev.md/
https://ok.ru/kagulshkola1
https://drive.google.com/file/d/1VhFAK4_yhcQgDnkgH5xC7NhCv3YiA7bY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VhFAK4_yhcQgDnkgH5xC7NhCv3YiA7bY/view?usp=sharing
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● Contracte pentru achiziții ,procurări și servicii/contabilitate/; 

● https://drive.google.com/file/d/1dv53qPi9tqlpovgdO0IkFZZMe2XyNj_C/view?usp=sh
aring 

● https://drive.google.com/file/d/1vchjCDbBp1O0ry8LKNU_vRc2S60ibUfY/vie

w?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1OoU_4F2sKRC9K6BRp-qq3qkM-

pxep_cV/view?usp=sharing 

● Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă-36,6m2; 

● Cabinet de informatică-72,9m2cu 12 compiutere; 

● Sală  de compiutere -54,6m2- cu 11 compiutere; 

● Laboratoare de fizică,chimie, biologie  conform standardelor de dotare; 

● Laborator digital-86,7m2 cu 5 compiutere,10 NB,o tablă 

interactivă,proiector,imprimantă; 

● https://drive.google.com/file/d/1st8pc_2fOZwyOyzN3JPfPJov_IPyqCwk/view?usp=sh
aring 

● https://drive.google.com/file/d/1k1l9TzOvvumEWpvl_Cl7oTz2YoRqjCvF/vie

w?usp=sharing 

● Sală de șah-  56,8m2; 

● https://drive.google.com/file/d/1l1w-
FRsvhP3iYKWeq4sslNIJt2FXGrBW/view?usp=sharing 

● Sală de lectură cu 25 de locuri;(Anexa 44) 

● https://drive.google.com/file/d/17wtqT7UJHG23PsjbgdfApOxN1Ntaa1fk/view

?usp=sharing 

● Teren de  sport– 1; 1008,0m2; 

● Teren pentru joacă -1;1847,0m2 

● Spaţiu de agrement. 

● Contracte pentru achiziții,procurări,servicii  cu diverşi furnizori. 

● Analize a raportului număr de copii:număr de săli de clasă. 

● https://drive.google.com/file/d/1lHachO9MrBgdRThq5iV0ZTVVfCYp7w

uL/view?usp=sharing  

● Analize a raportului numărului de elevi: 

- Fluctuaţia elevilor 2020 2021, discutată în cadrul ședinței Consiliului 

profesoral, proces-verbal  nr.1 din 28.08.2021, 

● Planul de acțiuni al liceului pentru perioada de carantină pentru COVID – 

19, aprobat la CА proces-verbal nr. 26 din 16.03.2021 

● Plan de acțiuni managerial pentru redeschiderea și reluarea activității în 

contextul pandemiei COVID -19, aprobat la consiliul de administrație, 

proces-verbal nr.34 din 28.08.2021 
 

Constatări Instituțiaasigură eficient organizarea procesului educaţional în raport cu obiectivele şi 

misiunea şcolii printr-o Infrastructură în cea mai mare parte adaptată necesităților sale. 

Numărul cabinetelor de studii (46) şi tipul spaţiilor şcolare corespund în raport cu numărul 
de elevi înmatriculaţi în instituție (549), capacitatea de proiect a liceului fiind de 960 de 

elevi. Liceul deține registre de evidență a bunurilor materiale, facturi fiscale, procese-

verbale ale inventarierilor anuale etc. Instituția dispune de un teren de sport, un spațiu larg 

pentru agrementul copiilor, însă renovarea și amenajarea acestora solicită investiții 
considerabile 

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  

https://drive.google.com/file/d/1dv53qPi9tqlpovgdO0IkFZZMe2XyNj_C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dv53qPi9tqlpovgdO0IkFZZMe2XyNj_C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vchjCDbBp1O0ry8LKNU_vRc2S60ibUfY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vchjCDbBp1O0ry8LKNU_vRc2S60ibUfY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OoU_4F2sKRC9K6BRp-qq3qkM-pxep_cV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OoU_4F2sKRC9K6BRp-qq3qkM-pxep_cV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1st8pc_2fOZwyOyzN3JPfPJov_IPyqCwk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1st8pc_2fOZwyOyzN3JPfPJov_IPyqCwk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k1l9TzOvvumEWpvl_Cl7oTz2YoRqjCvF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k1l9TzOvvumEWpvl_Cl7oTz2YoRqjCvF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l1w-FRsvhP3iYKWeq4sslNIJt2FXGrBW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l1w-FRsvhP3iYKWeq4sslNIJt2FXGrBW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17wtqT7UJHG23PsjbgdfApOxN1Ntaa1fk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17wtqT7UJHG23PsjbgdfApOxN1Ntaa1fk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lHachO9MrBgdRThq5iV0ZTVVfCYp7wuL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lHachO9MrBgdRThq5iV0ZTVVfCYp7wuL/view?usp=sharing
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● Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă  -1; 

● Laborator digital-86,7m2 ; 

● https://drive.google.com/file/d/19euVZs5cT47aJ936z2UiQxQHMVksApDZ/vie

w?usp=sharing 

● Tablă  interactivă-1, 

● Televizoare - 25 ; 

● https://drive.google.com/file/d/1lYUqGqAkgyqteQut3d5BMfINZV00SElt/vie

w?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1IVsRXRas1sXJrazcM6PQCyli7hbclG2U/view

?usp=sharing 

● Proiectoare - 6 ; 

● Calculatoare- 46; 

● https://drive.google.com/file/d/1WBYoKLwD0GkRfxWLZa5NRdem3FY3fm

MQ/view?usp=sharing 

● Notebook -  23; 

● Copiatoare--1; 

● Imprimante- 7; 

● Echipament musical-4 boxe,2 piane; 

● Manual școlare-12653 exemplare; 

 Literatură artistic,enciclopedică,științifică,didactică-1667 exemplare; 

● Fond  de  carte, adecvat   numărului  de  elevi,  profilului  şi  specializărilor/  

calificărilor profesionale oferite. 

● Contractul de conectare la Internet 

● https://drive.google.com/file/d/1b4IA34u1leJg8BTqP7W4ftsl3I72nPxm/view?

usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1iYhE_GmX5pfa-grm3NGyGN-

LLOcmIzzd/view?usp=sharing 

Constatări Liceul dispune în mare parte de echipamente, materiale și auxiliare didactice, necesare 

valorificării curriculumului național, inclusiv a componentei la decizia școlii. Instituția 
elaborează eficient curriculumul modificat și, în baza lui, planul educațional individual 

pentru elevii cu CES. Procesul de renovare și dotare este în continuă monitorizare și 

îmbunătățire. Cadrele didactice și elevii, prin eforturi comune, sunt implicați în elaborarea 

materialelor curriculare necesare realizării calitative a obiectivelor curriculare. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 

2 

Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

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

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

vigoare 

Dovezi - Raportul statistic anual nr.83 cu privire la personalul încadrat în instituţiile 

de învăţământ primar şi secundar general la începutul anului de studii; 

2021- 2022, prezentat și discutat la CA, proces-verbal nr.57 din 

04.10.2021. 

 Dosarele  personale ale angajaţilor; 

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

be5VQrInd1LHSXPBYh6HszJDx/view?usp=sharing 

 Registru de ordine cu privire la personal; 

 https://drive.google.com/file/d/1xPdS7R6dj7mNmp_mpJQJJeFTLRfpDjQ7/view?
usp=sharing 

 Contracte de muncă; 

 https://drive.google.com/file/d/1j8e5B4DmPwoW67hXiIlrxVqJyInay9uM/

view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/19euVZs5cT47aJ936z2UiQxQHMVksApDZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19euVZs5cT47aJ936z2UiQxQHMVksApDZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lYUqGqAkgyqteQut3d5BMfINZV00SElt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lYUqGqAkgyqteQut3d5BMfINZV00SElt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IVsRXRas1sXJrazcM6PQCyli7hbclG2U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IVsRXRas1sXJrazcM6PQCyli7hbclG2U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WBYoKLwD0GkRfxWLZa5NRdem3FY3fmMQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WBYoKLwD0GkRfxWLZa5NRdem3FY3fmMQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b4IA34u1leJg8BTqP7W4ftsl3I72nPxm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b4IA34u1leJg8BTqP7W4ftsl3I72nPxm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iYhE_GmX5pfa-grm3NGyGN-LLOcmIzzd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iYhE_GmX5pfa-grm3NGyGN-LLOcmIzzd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GiRxYX-be5VQrInd1LHSXPBYh6HszJDx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GiRxYX-be5VQrInd1LHSXPBYh6HszJDx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xPdS7R6dj7mNmp_mpJQJJeFTLRfpDjQ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xPdS7R6dj7mNmp_mpJQJJeFTLRfpDjQ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j8e5B4DmPwoW67hXiIlrxVqJyInay9uM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j8e5B4DmPwoW67hXiIlrxVqJyInay9uM/view?usp=sharing
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 https://drive.google.com/file/d/1w9IrBoUom91I0Gj_aYoccHfYjLZQiF5M

/view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/10-pjuEUtxjp8VhcPhagy-

f5ODJ6FxewS/view?usp=sharing 

 Listele de tarifare şi tabelele de evidenţă a timpului de muncă al 

angajaţilor;     

 https://drive.google.com/file/d/195aP6foVOPaNvFe7hoehSAhvK7fBQvN

5/view?usp=sharing 

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

rkriGg2_5uxiQ4jVf2hSf6xBHt/view?usp=sharing 

 Registrul de evidență a cadrelor didactice; 

 https://drive.google.com/file/d/1cpub4FghyVeL1uvJA5AS5xJm4Q8l6JGF/

view?usp=sharing 

 Ordine „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de atestare a 

cadrelor didactice din instituţie”: 

Ord. nr. 129 din 31.08.2020,  proces–verbal nr. 5 din 12.02.2021 la CP; 

 Procese-verbale ale ședințelor Consiliului profesoral cu privire la atestarea 

cadrelor didactice;nr.5 din 12.02.2021 

 Plan de perspectivă pentru formare profesională; 

 https://drive.google.com/file/d/1yB7unqGB8-

5ETE5z2QH0lpEriQYL6_zB/view?usp=sharing 

 Certificatele de absolvire a cursurilor de formare continuă ale cadrelor 

didactice pentru anii 2018-2022; 

 https://drive.google.com/file/d/1uFYIoTwtkOeMA39PdIxBgyYAAjyOIWI

h/view?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1qZJ6D1RTHXDSgI3ZyryBFHL11SaTtm9

w/view?usp=sharing 

 Plan de perspectivă pentru atestare; 

 https://drive.google.com/file/d/1FiktewQEFj8psiSUxExCeyEET4rUXLHg/

view?usp=sharing 

 Plan de activitate a Comisiei de Evaluare Internă și Atestare, 2021-2022, aprobat 

de director; 

 https://drive.google.com/file/d/1Ezoz0Dm3zj79-

jPg36BD5Qkek9fHDPkh/view?usp=sharing 

 Portofoliile de atestare a cadrelor didactice. 

 https://drive.google.com/file/d/1zcAfmUDjqVBRmZ6GHNl9A3z9_uWoN

TU5/view?usp=sharing 

Constatări În instituţie activează 39 de cadre didactice, dintre care 35 de cadre dețin grade didactice: 

superior - 5 cadre didactice( 12,82%), unu - 5 cadre didactice (12,82%), doi - 25 cadre 
didactice (64,10%), fără grad - 4 cadre didactice (10,25%). Instituţia asigură încadrarea 

personalului calificat prin 89,74% cadre deţinătoare de grade didactice, dintre care 25,64% 

- deţinători de gradul I şi superior.15 (38,46%) cadre didactice sunt deținătoare de titlul de 

Master. Din 5 cadre de conducere, dintre care doi directori adjuncți cu experiență de un 
deceniu, doar directorul deține gradulmanagerial doi. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 

1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

https://drive.google.com/file/d/1w9IrBoUom91I0Gj_aYoccHfYjLZQiF5M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w9IrBoUom91I0Gj_aYoccHfYjLZQiF5M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10-pjuEUtxjp8VhcPhagy-f5ODJ6FxewS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10-pjuEUtxjp8VhcPhagy-f5ODJ6FxewS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/195aP6foVOPaNvFe7hoehSAhvK7fBQvN5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/195aP6foVOPaNvFe7hoehSAhvK7fBQvN5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZuswJ-rkriGg2_5uxiQ4jVf2hSf6xBHt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZuswJ-rkriGg2_5uxiQ4jVf2hSf6xBHt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cpub4FghyVeL1uvJA5AS5xJm4Q8l6JGF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cpub4FghyVeL1uvJA5AS5xJm4Q8l6JGF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yB7unqGB8-5ETE5z2QH0lpEriQYL6_zB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yB7unqGB8-5ETE5z2QH0lpEriQYL6_zB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uFYIoTwtkOeMA39PdIxBgyYAAjyOIWIh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uFYIoTwtkOeMA39PdIxBgyYAAjyOIWIh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qZJ6D1RTHXDSgI3ZyryBFHL11SaTtm9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qZJ6D1RTHXDSgI3ZyryBFHL11SaTtm9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FiktewQEFj8psiSUxExCeyEET4rUXLHg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FiktewQEFj8psiSUxExCeyEET4rUXLHg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ezoz0Dm3zj79-jPg36BD5Qkek9fHDPkh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ezoz0Dm3zj79-jPg36BD5Qkek9fHDPkh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zcAfmUDjqVBRmZ6GHNl9A3z9_uWoNTU5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zcAfmUDjqVBRmZ6GHNl9A3z9_uWoNTU5/view?usp=sharing
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Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condițiile locale și instituționale, în 

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi ● Plan de dezvoltare instituțională pentru anii;2021-2026 discutat și aprobat 

la CP din 28.08.2020, PV 1, aprobat la CA PV nr.54 din 07.09.2021   ( 

● Plan managerial de  dezvoltare instituțională pentru  anul de studii 2021-

2022( discutal la CP, PV nr.1 din  28 august 2021,aprobat la  CA,PV nr.34 

din  28.08.2021)  

● Ordine repartizarea orelor  opţionale: 

-ord.nr.132 din 01.09.2021 

● https://drive.google.com/file/d/19kTleGkd-
eRXOlNVNG4kCFjhbF72h6ib/view?usp=sharing 

● Ghiduri metodologice; 

● Repere metodologice; 

● Manuale şcolare; 

- Planurile educaționale individualizate, elaborate de cadrul didactic de 

sprijin, în anuii de studii 2021 2022; aprobate la CP 2020- 2021, discutat și 

aprobat în cadrul ședinței Consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 

28.08.202й.   

● Proiectele de lungă durată la disciplinele de studii, discutate și aprobate la 

ședințele CM, anul de studii 2021- 2022; proces-verbal nr.01 din 

06.09.2021:  

● https://drive.google.com/file/d/1nEShxWe6wlmsPLTJeNZ5BVr_wxXCB

M1x/view?usp=sharing 

- Cereri ale părinților și elevilor cu privire la orele opționale și cercurile/ 

secțiile sportive; 2021- 2022, discutat și aprobat în cadrul ședinței 

Consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 23.08.2021 

● https://drive.google.com/file/d/1E4sdPR9falCW5okIXXk9efnT9My8Aroz

view?usp=sharing 

● Nota informativă „Проверка посещаемости и успеваемости по курсам по выбору 

в ТЛ им. П. Румянцева”, prezentată în cadrul ședinței de lucru din 14.12.2021; 

● Ore opționale pentru anul de studii 2021-2022, număr elevi: 
- Citind, învăț să fiu 24, 

- Educație ecologică 22, 

- Proiectare și dezvoltare WEB 153, 

- Design grafic - 118, 
- Cultura bunei vecinătăți 119, 

- Antreprenoriat 43, 

- English for future 47, 
- Cultura și civilizația SUA și a Maiii Britanii 23; 

 Activități extrașcolare, 2021-2022, număr elevi: 

- Atelierul talentelor (cerc teatral) 30, 

- Tânărul plastician 15, 
- Tânărul ziarist 17, 

- Clubul matematicienilor 19, 

- Ansamblul vocal „Zâmbete vesele” 22, 

- Șah 30,  
- Starturi vesele 31, 

- Volei 20, etc.; 

● Cataloagele  școlare. 

Constatări Instituția de învățămînt aplică eficient un curriculumuladaptat intr-o multitudine de 

aspecte la specificul și condițiile locale și instituționale, inclusiv adaptat prevalent la 

necesitățile și particularitățile elevilor, în limitele permise de cadrul normativ.Liceul 
dispune de resurse umane și materiale pentru aplicarea eficientă a curriculumului. Orele 

opţionale sunt repartizate conform cererilor părinților/elevilor. Activitățile extracurriculare 

au o valoare considerabilă. 

https://drive.google.com/file/d/19kTleGkd-eRXOlNVNG4kCFjhbF72h6ib/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19kTleGkd-eRXOlNVNG4kCFjhbF72h6ib/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nEShxWe6wlmsPLTJeNZ5BVr_wxXCBM1x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nEShxWe6wlmsPLTJeNZ5BVr_wxXCBM1x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E4sdPR9falCW5okIXXk9efnT9My8Arozview?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E4sdPR9falCW5okIXXk9efnT9My8Arozview?usp=sharing
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Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 

2 

Total standard 12 

 

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

stabilite prin curriculumul național 

Domeniu: Management 

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

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi  Plan de dezvoltare instituțională pentru anii 2016-2021;2021-2026 discutat și 

aprobat la CP din 28.08.2021, PV 1, aprobat la CA PV nr.54 din 07.09.2021    

● Planuri educaționale individualizate elaborate  de cadrul didactic de sprijin/ 

cadrele didactice la disciplinele școlare, pentru anul de studii 2021-2022; 

discutat și aprobat în cadrul ședinței Consiliului profesoral, proces-verbal 

nr.1 din 28.08.2021: 

 Raportul despre rezultatele examenelor de absolvire a gimnaziului şi BAC, prezentate 
la CP:- 2020-2021, ședința CP, proces-verbal nr. 01 din 23.08.2021; 

 Raportul privind rezultatele testării naționale în clasa a IV-a, anul de studii 

2020-2021prezentat la ședința Consiliului profesoral; , proces-verbal nr. 01 din 
23.08.2021; 

 Extras din ordinul nr. 18 din 22.02.2021 ””Cu privire la organizarea și 

desfășurarea testării candidaților la examenele de absolvire liceu, sesiunea de 

examen 2021”; 

 Ordin nr.19 din 24.02.2021”Cu privire la  organizarea și desfășurarea 

examenului de absolvire a gimnaziului în regim extern”; 

 https://drive.google.com/file/d/12BlQGyjGanQX2-

bYJl3nmB3l7vK6mvUK/view?usp=sharing 

 Ordin nr.20 din 26.02.2021”Cu privire la participare la olimpiadele rationale la 

disciplinele școlare” 

 Ordin nr.163 din 02.12.2021”Cu privire la organizarea și  desfășurarea  

evaluării pe linia  direcției în clasele a V-IX-a” 

 Ordin  nr.164 din 03.12.2021 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea 

sesiunii de iarnă ,anul  de studii 2020-2021 

 Baza de date cu referință la performanțele elevilor la concursurile extrașcolare/ 

extracurriculare 2021; 

 Seminare metodologice interne, raionale şi internaţionale: 

Laniveldeinstituţie: 

- Seminar – instructiv  ,,Organizarea anului de studiu 2020- 2021 în contextul 

pandemiei COVID- 19”, 04.09.2021 

 

La  nivel raional: 

 

La nivel internaţional  

 

 Proiectare de lungă durată. Note informative; 

 Elaborarea Curriculumului modificat pentru 5 elevi cu CES, august, anul de 

studii 2021-2022; 

 Portofoliile  CM; 

 Programul de activitate în cadrul decadelor la disciplinele școlare monitorizate 

(în cadrul Comisiilor metodice: Limbă și comunicare și Educație Socio-

umanistică), 2021-2022; 

 Controale interne. Note informative; 

https://drive.google.com/file/d/12BlQGyjGanQX2-bYJl3nmB3l7vK6mvUK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12BlQGyjGanQX2-bYJl3nmB3l7vK6mvUK/view?usp=sharing
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 Evaluări. Note informative; 

 Asistenţe la ore. Fişe de asistenţe. 

 

Constatări Instituția monitorizează sistematic, în documente de politici interne, realizarea 

prevederilor curriculare, a conținuturilor curriculumului adaptat și a PEI, respectarea 
planului-cadru, desfășurarea orelor opționale și a celor extracurriculare.Procesul implică 

controale planificate, tematice, evaluarea documentației școlare (cataloage școlare, 

proiecte didactice etc.), evaluarea rezultatelor școlare, monitorizarea modului de a evalua 
elevii la clasă. Prin elaborarea de acte interne: ordine, note informative, rapoarte, precum 

și prin organizarea activităților metodologice pentru cadrele didactice din instituție și 

raion, se urmărește scopul realizării curriculare eficiente. 

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 de dezvoltare instituțională pentru anii 2016-2021;2021-2026 Programul: 

Formarea continuă și dezvoltarea resurselor umane; 

 discutat și aprobat la CP din 28.08.2020, PV 1, aprobat la CA PV nr.54 din 

07.09.2021    

● Plan managerial de  dezvoltare instituțională pentru anul de studii 2021-

2022 Opțiunea strategică, Dezvoltarea resurselor umane; ( discutal la CP, PV 

nr.1 din  28 august 2021,aprobat la  CA,PV nr.34 din  28.08.2021) 

● Plan de perspectivă pentru formarea profesională; 

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

didactice; 

● Certificate de absolvire a cursurilor de formare continua 

● Asigurarea implementării Curriculumului național,ediția 2020, proces-

verbal  al Consiliului profesoral nr. 1 din 28.08. 2021; 

 

Constatări Instituția de învățămîntmonitorizează dezvoltarea profesionalăa personalului, 

participarea cadrelor didactice din liceu la seminare metodologice raionale, 

naționale, internaţionale, stagiile de formare organizate de către IȘE, USM, UPS 

,,I. Creangă”, US ,,B.P Haşdeu”, din Cahul . 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 

1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

Dovezi  

●   Registrul de evidenţă a materialelor, cărţilor şi  altor echipamente cu 

indicele AEF06-2, conform Nomenclatorului documentației școlare, 

aprobat prin decizia CA aprobat prin decizia CA nr. 23 din 24.01.2020  ; 

●    Cartea de ordine cu privire la personal, cu indicele RU02-7, conform 

Nomenclatorului documentației școlare, aprobat prin decizia CA aprobat 

prin decizia CA nr. 23 din 24.01.2020                .  

●    Schema orară a activităților cercurilor, secțiilor sportive, aprobată de 

director.  
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● Dotarea bibliotecii, a sălii de sport, a laboratoarelor, a cabinetului  

● Plan de dezvoltare instituțională pentru anii 2016-2021; 2021-2026 discutat 

și aprobat la CP din 28.08.2020, proces-verbal nr. 1, aprobat la CA proces-

verbal nr.54 din 07.09.2021. 

● Cadre didactice calificate: 

- Din 39 de profesori  35 dețin grade didactice: 

- Grad didactic Superior  - 5 cadre didactice,  12,82% ; 

- Unu  -        5 cadre didactice,   12,82%; 

- Doi -     25 cadre didactice,   64,10; % 

- Fără grad          4 cadre didactice   10,25%. 

● Training cu genericul “Изучение образовательных платформ и 

электронной библиотеки Educaţia onlain, Google Classroom”. proces 

verbal nr.7 din 04.03.2021(Comisia Metodică Matematică şi Ştiinţă; 

● Cursuri G- SUITE «Dezvotarea competențelor digitale ale cadrelor 

didactice, pentru predare- învățare – evaluare, cu G- SUITE  pentru 

educație» 2020. 

● Orarul lecțiilor. 

- shema orară 2021- 2022, aprobată la CA, proces - verbal nr.54 din 

07.09.2021; 

● Evidența orelor înlocuite 

- Registru de înlocuiri. 

●  Acte de inventariere și note informative 

●  Bugetul instituției 

● Calculatoare – 46,Notebook -  23;  televizoare 25, Proiectoare - 6 

● Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă  -1; 

●  Laborator digital 86,7m2 ; 

●  Tablă  interactivă 1, 

●  Copiatoare--1; 

●  Imprimante- 7; 

●  Echipament musical 4 boxe,2 piane,ecran ,proiector  în sală de festivități 

pentru organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare; 

● Manuale școlare 12653 exemplare; 

● Literatură artistică,enciclopedică,științifică,didactică 1667 exemplare; 

● Fond  de  carte, adecvat   numărului  de  elevi,  profilului  şi  

specializărilor/  calificărilor profesionale oferite. 

● Contractul de conectare la Interne  nr.20 din 24.08.2020 cu ARL Martix-

SIS 

 

Constatări Instituția dispune de majoritatea resurselor educaționale necesare pentru realizarea 

finalităților stabiliteprin curriculum național. Disciplinele școlare sunt asigurate de 100% 
de cadre didactice. Cadrele didactice și didactice auxiliare beneficiază de suport material-

tehnic pentru desfășurarea unui proces educațional complex și motivant. Toate sălile de 

studiu au în dotare un calculator cu conectare la internet. Laboratoarele au minimul 
necesar. În rezultatul chestionării, părinții au semnalat necesitatea amenajării unui spațiu 

de învățare la educația tehnologică, în scopul dezvoltării abilităților cu specific pe 

interesul baieților. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 

2.0 

 

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 ● Plan de dezvoltare instituțională pentru anii 2016-2021;2021-2026 discutat 

și aprobat la CP din 28.08.2020, PV 1, aprobat la CA PV nr.54 din 
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07.09.2021   

● Plan managerial de  dezvoltare instituțională pentru anul de studii 2020-

2021( discutal la CP, PV nr.1 din  28 august 2020,aprobat la  CA,PV nr.34 

din  28.08.2020) 

● Planuri Manageriale ale directorilor adjuncţi; 

● Rezultatele observării în cadrul asistențelor la ore, fişe de evaluare: 

- 18.10.2021, limba și literatura rusă, subiectul: А.Грибоедов «Горе от   ума»,clasa X-a. 

- 25.02.2022, biologia, subiectul «Imunitatea», clasa XI, Real. 

- 13.11.2021,biologia, subiectul «Igiena sistemului locomotor», clasa VIII-a. 

- 23.11.2021, limba și literatura română, subiectul « I. Creangă. La scăldat», 

clasa VIII-a. 

- 10.11.2021, matematica, subiectul: «Сложение и вычитание с  

переходом через сотню»,clasa III-a ”A; 

- 29.01.2022, dezvoltare personală, subiectul: «Учёба и активный  clasa III-

a, „B„. 

- 29.02.2021,știința, subiectul «Тайга», clasa III-a “B”; 

- 19.11.2021, limba și literatura rusă, subiectul:  Мамин Сибиряк. “Серая 

шейка”. Распространённые предложения, clasa III-a „A„; 

- 29.01.2022, dezvoltare personală, subiectul: «Любимый вид спорта», 

clasa III-a, „B„; 

●  Rezultatele evaluărilor semestriale/anuale 

- raport de analiză a evaluării  sumativе în cl. IV-a,  prezentat și discutat în 

cadrul ședinței Comisiei Metodicе..“Învățământ primar”,  proces - verbal  

nr.07 din 11.01.2021. 

● rapoarte de analiză a evaluărilor sumative  cl. I- IV-a pentru semestrul I 

2021- 2022, prezentat și discutat în cadrul ședinței Comisiei 

Metodicе..“Învățământ primar”,  proces - verbal  nr.04  din 28.12.2021 

● Rezultatele observării în cadrul asistenților la ore. 

● Proiecte didactice ale cadrelor didactice din instituție. 

● Rezultatele evaluărilor semestriale/anuale 

● Activităţi în cadrul  Comisiilor Metodice: 

-Training cu genericul “Изучение образовательных платформ и электронной 

библиотеки Educaţia onlain, Google Classroom”. proces verbal nr.7 din 

04.03.2021 (Comisia Metodică Matematică şi Ştiinţă); 

– Conferința științifică internațională, ediția a VIII-a ”Perspectivele și Problemele 

Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, 

USCH04.06.2021(Comisia Metodică Limba și comunicare); 

Constatări În organizarea și desfășurarea demersului educațional, instituția se axează, în linii mari, pe 

Standardele de eficiență a învățării. În procesul 

de învățare, cadrele didactice utilizează resurse educaționale și strategii 
didacticeinteractive, inclusiv TIC, atât  în activitățile didactice zilnice, cât și în cadrul 

orelor publice, activități extracurriculare și extrașcolare sau la orele de Informatică. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

eficiență a învățării 

Dovezi ● Implementarea Standardele de calitate; 
- Notă informativă cu privire la calitatea controlului managerial intern „Calitatea 

elaborării proiectelor didactice de lungă durată”, anul școlar: 2021-2022, ședința 

CA, proces-verbal nr. 57 din 04.10.2021 
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- Proiectele de lungă durată, discutate în cadrul ședințrelor Comisiilor 

Metodice și aprobate de directorul instituției prin ștampila și semnătura 

 Elaborarea PEI și Curriculumului modificat pentru fiecare beneficiar al CREI, 

discutate la ședința CMI (extinse): 

- 2021-2022 - 5 elevi; 

 Portofoliile cadrelor didactice; 

 Portofoliile comisiilor metodice cu indicele numeric. ADM05-4, conform 
Nomenclatorului documentației școlare, proces-verbal CA nr.21din 20.12.2019; 

● Seminar – metodic ,,Внедрение куррикулума 2019 года- требование и 

успех современной школы”, 05.11.2021. 

Constatări Instituția monitorizează modul în care pedagogii elaborează proiectele 

didactice anuale. În cele mai multe privințe, acestea sunt elaborate în conformitate cu 

principiile educației centrate pe elev, pe formarea de competențe. Proiectarea de lungă 
durată este elaborată de fiecare cadru didactic în parte, luând în considerare recomandările 

metodologi- ce pentru anul școlar respectiv. Proiectele sunt discutate în cadrul ședințelor 

comisiilor metodice,coordonate de directorii adjuncţi după care informația se 
generalizează la Consiliul de administrație și se aprobă de director. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 

2 

 

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

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

copilului. 

Dovezi  

● Analiza testării inițiale în clasele a Va și a X-a, prezentată și discutată în 

cadrul ședinței Consiliului Metodic, proces-verbal nr.03 din 29.10.2021. 

● Orarul evaluărilor sumative, discutat și aprobat la CA, proces - verbal nr.56 

din 30.09.2021. 

● Raport de analiză a evaluării  sumativе în cl. IV-a,  prezentat și discutat în 

cadrul ședinței Comisiei Metodicе..“Învățământ primar”,  proces - verbal  

nr.07 din 11.01.2021. 

● Rapoarte de analiză a evaluărilor sumative  cl. I- IV-a pentru semestrul I 

2021- 2022, prezentat și discutat în cadrul ședinței Comisiei 

Metodicе..“Învățământ primar”,  proces - verbal  nr.04  din 28.12.2021. 

● Raport de analiză a tezelor semestriale 2021-2022,  prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului profesoral, proces-verbal nr.01 din 28.08.2021; 

● Nota informativă «Анализ результатов национального тестирования в 

9-х и  12-х классах », prezentată și discutată în cadrul ședinței Consiliului 

Metodic, proces-verbal  nr.07 din 30.04.21. 

● Nota informativă cu privire la evaluarea elevilor la orele de matematică și 

la orele de limba și literatura română  în clasa X-а, discutată în cadrul 

ședinței Consiliului Metodic, nr.06 din  02.02.2021   

● Raportul despre rezultatele examenelor de absolvire a gimnaziului şi BAC:                                                                   

- 2020-2021, prezentat în cadrul ședinței Consiliului profesoral, proces-

verbal nr.01 din 23.08.2021; 

● Catalogul şcolar; 

● Rapoarte semestriale și anuale ale cadrelor didactice, prezentate și discutate 

în cadrul ședinței Comisiei Metodice “ Matematica și știința“proces-verbal 

nr.09 din 02.06.2021: 

 

Constatări Instituția de învățământ încearcă să adopte o viziune modernă în ceea ce privește 

evaluarea rezultatelor școlare. Cadrele didactice organizează și desfășoară 

evaluarea învățării, în conformitate cu referențialul de evaluare.Se acordă atenție 
instruirii şi formării cadrelor didactice în implementarea standardelor de eficienţă 

https://drive.google.com/file/d/1ciDS74C2RxXRXRVEj9gF1GqVPOPNPI6K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ciDS74C2RxXRXRVEj9gF1GqVPOPNPI6K/view?usp=sharing
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a învăţării. Cadrele de conduce re permanent monitorizează procesul de 

evaluare/notare al elevilor pe parcursul anului de învăţământ, cu reflectare în note 
informative și rapoarte anuale ale directorilor adjuncţi responsabili. Elevii se 

declară satisfăcuți de modul în care sunt evaluați. Rezultatele examenelor de 

bacalaureat sunt moderate. Media ultimilor 5 ani o reprezintă indicatorii: 6,28; 

6,17;6,57; 6,40, 6,77, nota medie constituind 6,43. 

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 ● Plan de dezvoltare instituțională pentru anii 2016-2021;2021-2026 discutat 

și aprobat la CP din 28.08.2021, PV 1, aprobat la CA PV nr.54 din 

07.09.2021    

● Plan managerial de  dezvoltare instituțională pentru anul de studii 2021-

2022( discutal la CP, PV nr.1 din  28 august 2021,aprobat la  CA,PV nr.34 

din  28.08.2021 

● Plan managerial anual al directorului adjunct  educație: 

- pentru anul de studii 2021- 2022, aprobat la CA Proces - verbal nr.54 

            din 07.09.2021. 

● Proiectarea și organizarea activității educative: 

- 2021- 2022, prezentate și discutate în cadrul ședinței Comisiei Metodice 

“Diriginții “ proces-verbal nr.1 din 23.08. 2021. 

● Portofoliul  comisiei metodice “Diriginții “  cu indicele numeric. ADM05-

4,   conform Nomenclatorului documentației școlare a IP LT ” P. 

Rumeantev”, proces – verbal CA  nr.21  din 20.12.2019. 

● Proiecte de lungă durată ale cadrelor didactice la disciplina Dezvoltare 

personală, cercuri, secții sportive pentru anul de studii 2021-2022, 

prezentate și discutate în cadrul ședinței Comisiei Metodice “Diriginții “ 

proces-verbal nr.1 din 26.08. 2021: 

● Planul  de activitate a taberei de odihnă  cu sejur  de zi  “Alladin”: 

- pentru anul de studii 2021- 2022, ordin  nr. 79 din 31.05.2022. 

●  Diplome, mențiuni de  participare la concursuri raionale, republicane;  

- prezentate și discutate în cadrul ședinței Comisiei Metodice “Diriginții “ 

proces-verbal nr.1 din 24.08.2021; 

● Portofoliul activităților extrașcolare/ extracurriculare, parte componentă a 

portofoliului clasei. 

● Note informative privind desfășurarea activităților extracurriculare/ 

extrașcolare în cadrul Comisiilor metodice; 

● Raportul activității extracurriculare din 23.10,2021 “Посвящение в 

первоклассники”, prezentat și discutat la ședința operativă a Comisie  

Metodice..“Învățământ primar”. 

● Portofoliul activităților extrașcolare/ extracurriculare; 

● Note informative privind desfășurarea activităților extracurriculare/ 

extrașcolare în cadrul Comisiilor metodice; 

Constatări Instituția organizează și desfășoară frecvent activități extracurriculare în concordanță cu 

misiunea școlii, cu obiectivele din curriculumul național și documentele de planificare 

strategică și operațională. În activităţile extracurriculare sunt implicați majoritatea 
elevilor, cu scopul de a le dezvolta competenţe de comunicare și de socializare, spiritul de 

echipă, atitudini de toleranţă, fapt ce facilitează dezvoltarea armonioasă și integrarea lor în 

societate. La implicarea elevilor în activități extracurricu lare, se iau în considerare 

particularitățile psihologice ale elevilor, realizându-se, în acest scop, legături cu familia, 
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cu cadrele didactice la clasă etc. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 

2 

 

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

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

beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI) 

Dovezi ● Plan managerial de  dezvoltare instituțională pentru anul de studii 2020-

2021( discutal la CP, PV nr.1 din  28 august 2020,aprobat la  CA,PV nr.34 

din  28.08.2021) 

●  Plan de activitate CMI 2021- 2022, discutat și aprobat la CA Proces - 

verbal nr. 55 din 20.09.2021,  

● Fișa de monitorizare a EI elaborată de DGÎ Cahul și SAP data 17.08.2021 

● Graficul consultatiilor individuale: 

- 2021- 2022, aprobat la CA, proces - verbal nr.54 din 07.09.2021. 

● Seminar– metodic ,,Индивидуализация и дифференциация обучения, 

как важный фактор развития познавательных интересов школьников”,  

● Ședința CMI: «Strategii de suport individualizat în învățare, practici 

eficiente.», proces verbal nr. 6 din 29.04.2021  

● PEI și CM ale copiilor cu CES, elaborate în conformitate cu recomandările 

SAP. 

●  Plan de acțiuni pentru elevii dotați, discutat în cadrul ședinței Consiliului 

Metodic, proces-verbal  nr.2 din 09.09.2021: 

● ·       Orar CREI: 

- shema orară CREI  2021- 2022, aprobată la CA, proces - verbal nr.54 din 

07.09.2021; 

● Elaborarea PEI pentru fiecare beneficiar al CREI, discutate la ședința CMI ( 

extinse):2021- 2022 - 5  elevi 

 

Constatări Instituția întreprinde acțiuni de sprijin individual pentru copii. Aspectul este vizibil în 

cazul copiilor cu CES, liceul acordând o atenție serioasă abordării diferențiate pentru 

fiecare elev. Elevii cu CES beneficiază de curriculum modificat, de sprijinul CDS, de 
activități educaționale comune și individuale, de recomandări în vederea îmbunătățirii 

învățării. Instituția sprijină în suficientă măsură elevii dotați, îi implicăîn activități de 

ridicare a nivelului de performanță - pregătiri de olimpiadeleșcolare zonale, naționale și de 

examenele de bacalaureat. 

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  

● Plan de dezvoltare instituțională pentru anii 2016-2021; 2021-2026 discutat 

și aprobat la CP din 28.08.2020, proces-verbal nr. 1, aprobat la CA proces-

verbal nr.54 din 07.09.2021. 

● Orarul lecțiilor; 

- shema orară 2021- 2022, aprobată la CA, proces - verbal nr.54 din 
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07.09.2021; 

● Orarul activităților extracurriculare, parte componentă a planului DAE: 

- pentru anul de studii 2021- 2022, aprobat la CA, proces - verbal nr.54   din 

07.09.2021. 

● Planul  de activitate a bibliotecarei pentru anul de studii 2021-2022, 

aprobat la CA, proces - verbal nr.54   din 07.09.2021. 

● Biblioteca şcolară (plan de activitate, registrul de evidenţă a manualelor 

şcolare, registrul de evidenţă a literaturii artistice, registrul de evidenţă a 

manualelor eliberate),sală cu 25 de locuri;  

● Portofoliul bibliotecarului. 

●  Registru de evidență a manualelor școlare și a  literaturii artistice. 

●  Registrul de mișcare a fondurilor bibliotecii școlare.   

● Raportul anual cu privire la activitatea bibliotecii Liceului Teoretic „P. 

Rumeanțev”, anul 2020-2021, validat prin ștampila și semnătura 

directorului instituției. 

● Laboratoare şcolare  dotate la chimie, fizică, biologie (registrul de evidenţă 

a bunurilor); 

●  Ateliere şcolare la educaţia tehnologică; 

●  Sală de festivităţi -1; 

●  Săli de sport -2; 

●  Sală de șah-1; 

● Laborator digital 1, 

● Orarul activităţilor extracurriculare; 

● Conectarea tuturor sălilor educaţionale la Internet (Contract de conectare la 

Internet, Matrix- Sis).  â 

● Panou informațional, pagina web, fotografii.  
 

Constatări Instituția asigură accesul elevilor la resursele educaționale de care dispune: bibliotecă, 
laboratoare, ateliere, sala de festivități, de sport, Internet. Administrația instituției 

demonstrează, în multe privințe, preocuparea pentru menținerea și îmbunătățirea bazei 

materiale și metodologice. Elevii au acces la toate aceste resurse, în funcție de nivelul de 
învățământ. Părinții sunt familiarizați cu oferta liceului pe domeniul capacitate, au 

libertatea de a o imbunătăți, dar nivelul de implicare în procesul decizional pe acest 

segment este scăzut. Elevii au arătat, în interviu, că sunt satisfăcuți de resursele prezente, 
se implică în vederea optimizării acestora, participă în luarea de decizii cu privire la 

îmbunătăţirea resurselor instituţiei (crearea paginii web). 

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 cu  privire la rezultatele academice ale elevilor: 

- Raport SAPD, prezentat la DGÎ. 

- Raport SIME, prezentat la DGÎ.. 

- Raport SIPAS, prezentat la DGÎ.. 

● Tabelul informativ despre reușita și frecvența elevilor la sfârșit de semestru 

și an , prezentat de diriginte DAI semestrial și anual. 

●  Baza de date cu privire la rezultate examenelor gimnaziale/BAC (anexă 

din raport);   

● Baza de date cu privire la performanțele elevilor la olimpiadele 

interşcolare, raionale, regionale, republicane (anexă din raport DAI); 

● Baza de date cu privire la performanţele elevilor în cadrul concursurilor 
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extraşcolare/ extracurriculare  (anexă din raport DAE); 

●  Raportul anual al directorului adjunct pentru instruire: 

2021- 2022, discutat și aprobat în cadrul ședinței Consiliului 

            profesoral, proces-verbal nr.1 din 28.08.2021. 

● Panou informativ cu afișarea performanțelor elevilor. 

Constatări Instituția de învățământ dispune de o bază complexă de date privind performanțele 

elevilor, de mecanisme de valorificare a potențialului creativ al elevilor. Performanțele 

elevilor sunt analizate în cadrul  ședințelor comisiilor metodice, sunt sistematizate la 
directorii adjuncți, se iau decizii referitor la motivarea și premierea elevilor cu rezultate 

deosebite. Instituția monitorizează rezultatele parcurgerii planurilor educaționale 

individualizate. În Centrul de resurse, se notează progresele elevilor cu CES, se creează 

contexte de stimulare șiîncurajarea copilului. 

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 ● Baza de date cu privire la performanțele elevilor la olimpiadele 

interşcolare, raionale, regionale, republicane (anexă din raport DAI); 

● Evidenţa performanţelor elevilor la olimpiade şcolare 2021, prezentat și 

discutat în cadrul ședinței Consiliului Metodic, proces-verbal nr.06 din 

29.03.2021, prezentat și discutat în cadrul ședinței CA, proces-verbal nr.13 

din 25.04.2022 

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

extraşcolare/ extracurriculare  (anexă din raport DAE); 

● Plan de acțiuni pentru elevii dotați, discutat în cadrul ședinței Consiliului 

Metodic, proces-verbal  nr.2 din 09.09.2021: 

● Ordine cu privire la concursul Elevul anului. 

●  Concurs “Elevul anului”  2021-2022; 

● Ordine cu privire la concursul Cea mai bună clasa.   

●  Concurs “Cea mai bună clasa” 2021-2022; 

● Rezultatele concursurilor: 

- Concurs de pictură'' Protectia  consumatorilor culorii’’ 03.11.2020, 

mențiune. 

- Concurs de pictură  „Orașul meu un loc curat”, 21.12.2022, locul II 

- Expoziția de Arte Vizuale„Punct vernal”,ediția I ,26 aprilie 2022, locul II 

etc. 

- Concursul desenelor în cadrul campaniei „Nu utilizați substanțe chimice 

toxice pentru tratamentul oamenilor!”, organizat de MECC și Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ( 2021) – locul II, III. 

● Fotografii, pagina web. 
 

Constatări Instituţia realizează o politică obiectivă, echitabilă şi transparentă de promovare a 

succesului şcolar. Elevii sunt încurajați și ghidaţi spre participarea la concursuri naţionale, 

internaţionale.Anual în liceu se desfăşoară „Gala olimpicilor”. Lotul olimpic este apreciat 

cu diplome și premii bănești.În ultimii cinci ani instituția se clasează in locuri de top, după 
rezultatele obținute la olimpiadele raionale. Anual în liceu se desfășoară concursul „Elevul 

anului” și „Cea mai bună clasa”. Succesele elevilor devin transparente grației panourilor 

din liceu, a plasării informației pe rețelele de socializare. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat:  

1 
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Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

 

Dovezi ● Cereri ale părinților și elevilor cu privire la alegerea orelor opționale și 

cercurilor/ secțiilor sportive, discutate în cadrul ședinței CP: 
- 2021- 2022, discutat și aprobat în cadrul ședinței Consiliului 

            profesoral, proces-verbal nr.1 din 23.08.2021 

●     Nota informativă «Проверка посещаемости и успеваемости по 

курсам по выбору в ТЛ им. П. Румянцева », prezentată și discutată în 

cadrul ședinței de lucru, 14.12.2021: 

●    Activități STEAM: 

- produse elevilor, elaborate în cadrul orelor la disciplinele școlare și 

prezentate în expoziții în cadrul decadelor la discipline școlare și la 

olimpiadele raionale. 

● Activitatea cercurilor, discutată și aprobată la CA, proces - verbal nr.54 din 

07.09.2021. 

●  Planul de  dezvoltare a instituției, 2021-2026,Cap.III,§ 3.3 Resurse 

materiale şi financiare;  

● Planul de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022, 

compartimentul Resurse şi financiare și materiale;  

●  Procese-verbale ale ședinței Consiliului de administrație cu privire 

executarea bugetului la finele anului  calendaristic:  

● Nr.64 din 06.01.2022 al ședinței CA cu privire la valorificarea mijloacelor 

financiare (350000) aprobate pentru Instituție, din componenta raională; 

● Procese-verbale ale ședinței Consiliului de administrație cu privire  la   

aprobarea și  discutarea bugetului la finele anului  calendaristic; 

●  Organizarea achizițiilor publice pentru procurarea diferitor bunuri  

materiale , a produselor  alimentare, a materialelor de construcție 

etc.(https://achiziții.md). 

●  Raportul FD-037. Fișa executării contului current. /Alocații bugetare./ 

(https://e-alocatii.mf.gov.md);  

●   Devize de cheltuieli pentru fiecare an bugetar 

● Planuri de achiziții pentru toți anii;   

● Contracte  de mică valoare .(https://achiziții.md).  

●     Ordin nr.178 din 02.01.2022, nr.49 din 21.04.2021 Despre formarea 

grupului de lucru pentru achiziţii  

●   Ordine  „Cu privire la modificarea bugetului Liceul Teoretic „Petr 

Rumeantev”or. Cahul: 

·          nr.66 din 04.05.2022,  

·         nr.80 din 01.12.2021, 

● Activități individuale și de grup cu elevi( proiecte de grup cl.11B). 

● Activitatea cercurilor pe interese. 

https://drive.google.com/file/d/13qf5Eb4ZCjdA0rcojZBxY3frRApwrZ2d/view?us

p=sharing 

Constatări Instituția încadrează elevii în învățarea creativă, interactivă, subliniind 

capacitățile de dezvoltare individuală a acestora. Procesul de predare- 

învățare este realizat prin activități de cooperare, oferind oportunități de 
dezvoltare a competențelor de comunicare, lucru în echipă, creativitate a fiecărui copil. 

Elevii sunt chestionați în privința conceperiiși aplicării curriculumului opțional și a 

implicării în activități extracurs înfuncție de vocație și interes. Cadrele didactice și de 
conducere desfășoarăfrecvent acțiuni prin care cultivă elevilor capacități de 

https://drive.google.com/file/d/10H6GKaD9Y_e923aijLjhenlzO7kBRst2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10H6GKaD9Y_e923aijLjhenlzO7kBRst2/view?usp=sharing
https://e-alocatii.mf.gov.md/
https://drive.google.com/file/d/1OWQxZ1i2ShxLxgHcx6BPg5kjDH38CanV/view
https://drive.google.com/file/d/1WorQZBqegcYHoNqyzZJnp9x83jPkKL0u/view
https://drive.google.com/file/d/1LlAKZhElF4XsjjdpRmW8xb0ArNq4XOFw/view
https://drive.google.com/file/d/1LlAKZhElF4XsjjdpRmW8xb0ArNq4XOFw/view
https://drive.google.com/file/d/13qf5Eb4ZCjdA0rcojZBxY3frRApwrZ2d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13qf5Eb4ZCjdA0rcojZBxY3frRApwrZ2d/view?usp=sharing
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autodezvoltare. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 

2 

Total standard  6.50 

 

Dimensiune IV 

Eficienţa 

educaţională 

Puncte forte Puncte slabe 

 - Asigurarea în proporție de 100% cu 

cadre didactice la toatedisciplinele 
predate în instituție. 

 Numărul semnificativ de locuri la 

olimpiadele și competițiile zonale/ 

 naționale. 

 Crearea și administrarea Paginii web a 

instituției cu suportul elevilor din 
clasele de liceu; 

Activizmul  elevilor în conceperea și 

aplicărea curriculumului opțional și 

implicărea în activități extracurs în funcție 
de vocație și interes. 
 

 Lipsa dotării atelierului sau 

spațiilor în care elevii/ baieți să 

deprindă abilități tehnologice. 

 Ponderea cadrelor didactice de 

vârstă pensionară. 

 Motivarea scăzută a structurii 
asociative a părinților în 

participarea la procesul decizional 

cu privire la caliatatea procesului 
educațional. 

- Rată de promovare mai joasă de 

100% la examenele de bacalaureat 
în ultimii 5 ani 

 

 

 

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 ● Plan de dezvoltare instituțională  pentru anii 2021-2026 discutat și aprobat la 

Consiliul Profesoral   din 28.08.2020, proces-verbal nr. 1, aprobat la  Consiliul 

de Administrație ,proces-verbal nr.54 din 07.09.2021,cap.III, § 3.4 Cultura 

organizaţională  ,cap.VI. Componenta operaţională ,pag.40  

● Planul de activitate al instituției   pentru anul de studii: 

-2021-2022, aprobat la ședința Consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 

28.08.2021;compartimentul  ”Programul de acțiuni privind egalitatea de gen în 

domeniul educație”. 

● Plan  de activitate  al directorului adjunct  instruire pentru anul de studii: 

- 2021- 2022, aprobat la CA, proces - verbal nr.54  din 07.09.2021 

https://drive.google.com/file/d/1yeCNj8hf8Gs1wwTqUfoSs526W0ieorUv/view?u

sp=sharing 

● PDLD și PDSD  la disciplina ”Dezvoltare personal”,modulul ”Modul sănătos 

de viață”discutat la ședința Comisiei Metodice”Dirigenție”,proces-verbal nr.01 

din 26.08.2021 și validate prin ștampila și semnătura directorului;  

● Predarea disciplinei istoria, cultura și tradițiile poporului rus;PDLD la 

disciplină,aprobat la ședința discutat la ședința Comisiei Metodice”Socio-

umanistice ”,proces-verbal nr.01 din 04.09.2021 și validate prin ștampila și 

semnătura directorului . 

https://www.facebook.com/valentina.onuta/posts/10216913347145819
https://www.facebook.com/valentina.onuta/posts/10216913347145819
http://lt-petr-rumeantev.md/pages/noutati.php
https://drive.google.com/file/d/1yeCNj8hf8Gs1wwTqUfoSs526W0ieorUv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yeCNj8hf8Gs1wwTqUfoSs526W0ieorUv/view?usp=sharing
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● Programele elaborate ( proiecte didactice la disciplinele: biologie, dezvoltarea 

personală, literatura rusă, română, universală). 
● Activităţi extracurriculare/extraşcolare favorabile dezvoltării echitabile a genurilor; 

● Parteneriat cu Centrul Medicilor de familie și Centrul Medical ”Virginia” -Lecții 

tematice cu  fetele claselor a V-IX-a,desfășurate la: 24.10.2021 în clasele a VI-a cu  

subiectul  cu subiectul ”Perioada pubertății la fete”; 
● Numărul de participanţi la activităţi şi în structurile asociative ale 

elevilor/fete/băieți/,prezente în rapoartele de activitate; 

● Număr echitabil de participanţi la activităţi  şi în structurile asociative ale 

elevilor: în Consiliul elevilor sunt 16 fete și 16 băieți; 

● Rezultatele chestionarelor realizate de elevi și părinți ;Plan managerial de  

dezvoltare instituțională pentru anul de studii 202-2022( discutal la CP, PV 

nr.1 din  28 august 2021,aprobat la  CA,PV nr.34 din  28.08.2021 

● ”Programul de acțiuni privind egaliatea  de gen în domeniul educației”; 

● https://drive.google.com/file/d/1yeCNj8hf8Gs1wwTqUfoSs526W0ieorUv/view?u
sp=sharing 

● PDLD și PDSD la disciplina Dezvoltare personală  la modulul ”Identitatea 

personală și relaționarea armonioasă„ 

● Programele elaborate ( proiecte didactice la disciplinele: biologie, 

dezvoltarea personală, literatura rusă, română, universală). 

● Activităţi extracurriculare/extraşcolare favorabile dezvoltării echitabile a 

genurilor; 

● Registru de  evidență a sesizărilor ,a fișelor de sesizare,a cazurilor de 

ANET; 

● Parteneriat cu Centrul Medicilor de familie și Centrul Medical ”Virginia”-

Lecții tematice cu  fetele claselor a V-IX-a; 

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

exploatare şi trafic al copilului. 

● Raportul dintre băieţi şi fete, reflectat în agenda dirigintelui. 

● Nr. de participanţi la activităţi şi în structurile asociative ale 

elevilor/fete/băieți/. 

Constatări Instituția asigură echitatea de gen prin activități educaționale, inclusiv în 
afara orarului de bază. Fără să dispună de politici de promovare a echității de gen, în 

acțiunile proiectate administrația preconizează și educația gender. Elevii sunt informați în 

timp rezonabil și pe diverse căi în privința normelor de conduită, în numele comunicării 
armonioase între băieți și fete. Diriginții de clasă, profesorii de educație civică, dezvoltare 

personală, orientează elevii să prevină discriminarea pe criterii de gen. 

Serviciul psihologic și serviciul medical din instituție oferă consiliere în problemele de 

interrelaționare a genurilor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor: 1 

Punctaj acordat: 

2.0 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării 

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi ● Raport statistic anual nr. 1-ŞGL,  Activitatea instituţiilor de învăţământ primar şi 

secundar general la începutul anului de studii 2021-2022; 
● Raport statistic nr. 1-Edu: raportul dintre băieți și fete; 

 16 cadre didactice formate la cursuri de formare continuă la instituțiile abilitate 

(2021-2022); 

 Seminar metodic în cadrul CMCDP: „Echitate de gen în educație” desfășurat la 

11.05.2021, proces-verbal nr. 05 al ședinței  CMCDP; 

https://drive.google.com/file/d/1yeCNj8hf8Gs1wwTqUfoSs526W0ieorUv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yeCNj8hf8Gs1wwTqUfoSs526W0ieorUv/view?usp=sharing
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 Atelier de lucru cu profesorii de Educaţie fizică „Diferenţele de gen în funcţie de 

exerciţii fizice la lecții și activități extracurriculare”, ședința CM Tehnologii, arte  și 

sport din 19.09.2021; 

 Registrul de evidență a elevilor din grupul de risc; 

 Număr echitabil de participanţi la activităţi şi în structurile asociative ale elevilor: în 
Consiliul elevilor sunt 16 fete și 16 băieți; 

● Laboratoare tehnologice pentru fete și pentru băieți;  

● Dormitoare pentru fete și băieți la Tabara cu sejur ”Alladin”; 

● Vestiare pentru fete-1 si pentru băieți-1; 

● Blocuri sanitare pentru fete -10, băieți-10. 
● Echitate în completarea claselor; 

● Informarea profesorilor de Educaţia fizică cu privire la diferenţele de gen în 

funcţie de exerciţii fizice la lecții și activități extracurriculare. 

Constatări Instituția asigură, în ansamblu, condiții de dezvoltare a personalității 

elevului, axate peinteresul și aspirațiile acestuia, pe menținerea stării de bine,inclusiv pe 

echitatea de gen.În cadrul Comisiilor metodice se organizează activități de formare/ 

informare a cadrelor didactice privind echitatea de gen în predarea lecțiilor. Liceul 
planifică resurse pentru organizarea activităților și a formării cadrelor didactice în privința 

echității de gen.Sunt întreprinse măsuri de asigurare cu spații școlare adecvate 

particularităților de gen.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor 

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

Dovezi ● Programul de activitate a comisiei pentru protecția drepturilor 

copiilor;aprobat la CP din 28.08.2021,proces-verbal nr.1; 

● Familiarizarea fetelor şi băieţilor cu conceptele cheie al educaţiei sensibile 

la gen în cadrul orelor de Educaţie pentru societate,  Educaţie CIvică, 

Dezvoltare personală:                                   
● Oră de dirigenție în cl.a XII b  la 12.02.2022 cu subiectul”Правильное 

отношение к половому воспитанию ”,Vulpe V. 

● Seminar metodic în cadrul CM ”,Diriginți” cu tema ”Гендерное равенство  

в процессе обучения”desfășurat la 11 mai 2021; 

● Proces-verbal nr.5 din 11 mai 2021 al ședinței  CM ”,Diriginți”;   

● Activități în parteneriat cu Centrul Prietenos Copiilor „Agape” ( lecție cu 

fetele claselor a VI-a,la 20.03.2022); 

● Informaţia  reflectată  în  rapoartele  diriginţilor  şi  a administraţiei la 

începutul  anului de studii;                                   

● Concursul „Brain-ring”; desfășurat în cadrul  Decadei Zilelor  Comisiei 

Metodice ”Matematica și Științe” la Fizică ,clasele IX-XIII, 25.02.2022;  

● Competiții sportive”Starturi vesele”,”Familie sportivă”desfășurat în cadrul 

Zilei Sănătății  la 207.04.2022; 

● Lecțiile de Educație civică cu subiectul „Lumea multiculturală și păstrarea 

valorilor naționale. Tradiții și obiceiuri. Portul popular”, cl. a IX-a, la 12 

februarie ,anul de studii 2021-2022; 

● Campionatul municipiului Cahul la volei (feminin) „Cupa Tineretului - 

2022” dedicat Zilei Națională a Tineretului. Locul I, Diploma; 

● Campionatul municipiului Cahul la volei (bărbați) „Cupa Tineretului - 

2022” dedicat Zilei Națională a Tineretului. Locul III, Diploma 

● Cercuri pe interese/ secţii sportive. 
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http://lt-petr-rumeantev.md 

 

Constatări Liceul desfășoară activități de informare și de prevenire a discriminării, de învățare a 

interrelaționării genurilor, prin parteneriate de promovare a educației sensibile la gen. 

Cadrele didactice proiectează activități ce vizează eliminarea prejudecăţilor legate de gen 
la Managmentul clasei, la orele de Dezvoltare personală, de Educație pentru societate. În 

procesul educaţional, fetele şi băieţii sunt familiarizaţi cu conceptele-cheie ale educaţiei 

sensibile la gen, cu acordul părinţilor.În instituţie se desfăşoară activităţi de bune practici 
în scopul formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul.În liceu 

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

comunicând prietenos, colaborând la realizarea diverselor sarcini. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 

2.0 

Total standard 5.5 

 

Dimensiune 

V 

Educaţie 

sensibilă la 

gen 

Puncte forte Puncte slabe 

 Administraţia instituţiei de 

învăţământ asigură echitatea de gen 

în activităţile curriculare şi 

extracurriculare. 

 Administraţia instituţiei, cadrele 

didactice asigură copiilor şi 

părinţilor servicii de consiliere şi 

orientare în domeniul comunicării şi 

interrelaţionării genurilor. 

 Instituţia  de  învăţământ asigură 

spaţiile şcolare adecvate 

particularităţilor de gen. 

 Cadrele didactice aplică în procesul 

educaţional metodologii didactice 

care 

încurajează, sprijină, şi stimulează 

participarea echitabilă atât a fetelor, cât 

şi a băieţilor. 

 Stereotipurile sociale formează 

bariere pentru integrarea elevilor  în 

activităţile educaţionale. 

 Informație slab reflectată în 

tematica seminarelor metodologice. 

 Includerea mai multor intrebări la 

diminsiunea 5 în planurile CA și 

CP, CE. 

 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

1. Administrațiainstituțieide 

învățămîntdeținedocumentațiatehnică, sanitaro-

igienică șimedicală princareseatestă pregătirea 

școliipentrudesfășurareaprocesuluieducațional. 

2. Administrațiainstituțiede învățămîntelaborează 

unorarechilibrat, flexibil 

încaredisciplineleexactealternează 

cuceleumanistice șiasigură raportuloptim 

întretimpulinstruiriiformale șicelalinstruiriinon-

formale, întretimpulde învățare 

șitimpulderecreere. 

3. Instituțiade învățămîntdezvoltă 

parteneriatecomunitare 

învedereaprotecțieiintegritățiifizice 

șipsihiceafiecăruicopil.  

1. Administrația instituției de învățămînt 

asigură parțial valorizarea opiniilor, 

inițiativelor, propunerilor elevilor în 

procesul de luare a deciziilor. 

2. Necesită perfecționare procedurile 

privind participarea părinților / tutorilor/ 

reprezentanților legali la îmbunătățirea 

rezultatelor școlare și asigurarea 

progresului școlar al fiecărui 

3. Părinții frecventează ocazional 

activitățile de pedagogizare a părinților 

organizate de cadrele didactice. 

4. Mijloacele de comunicare cu părinții 

necesită  îmbunătățire. 

5.Implicarea sistematică a elevilor în 

http://lt-petr-rumeantev.md/
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4. Instituțiade învățămîntoferă 

serviciidesuportpentrupromovareaunuimodsănăto

sdeviață. 

5. Copiii participă la procesul decizional referitor 

la toate aspectele vieții școlare. 

6. Instituția școlară comunică sistematic și 

implică familia și comunitatea în procesul 

decizional. 

7.Este asiguratun mediu de învățare  dezvoltativ. 

Cadrele didactice valorifică eficient resursele 

educaționale în raport cu finalitățile stabilite prin 

curriculum național. 

8. Cadrele didactice elaborează proiecte didactice 

de lungă și scurtă durată în conformitate cu 

principiile educației centrate pe elev și pe 

formarea de competențe. 

9. Existența progresului în privința aplicării de 

către cadrele didactice a strategiilor interactive și  

a tehnologiilor informaționale în procesul de 

predare, învățare, evaluare. 

10 Cadrele didactice organizează activități 

extracurriculare în concordanță cu misiunea 

școlii, cu obiectivele din curriculumul național și 

cu obiectivele din documentele de planificare 

strategică și operațională. 

11.Cadrele didactice tratează copiii în mod 

echitabil, adaptînd cerințele la posibilitățile și 

nevoile individuale. 

12. Existenţa progresului în dezvoltarea 

profesionalăa corpului profesoral (grade didactice, 

programe de formare în ţară şi străinătate, 

programe masterale sau doctorale). 

13. Organizarea taberei de vara cu sejur de zi. 

evaluarea propriului progres școlar și  

exprimarea opiniei personale referitoare la 

demersul educațional realizat. 

 

 

Oportunități Riscuri 

1 Promovareaparticipăriicomunitățiila 

îmbunătățireacondițiilorde învățare, odihnă 

șirelaxare, petrecereatimpuluiliberpentrucopii. 

2. Organizareaactivitățilorcepromovează 

respectuldiversitățiiculturale, etnice, 

lingvistice (festivaluletniilor, ZiuaLimbii 

Româneetc.) 

3. Participarea șiimplicarea 

înactivitățilecomunitare, 

privindrespectareaprincipiilordemocratice. 

4. Activitateaserviciuluipsihologic 

șiCREIpentruprocesulde înmatriculare 

șiincluziune școlară atuturorcopiilor. 

5.Urmărireatraseului şcolar 

şiprofesionalulteriorcelpuţinpentruuneşantionr

eprezentativdinrândulfiecăreipromoţiideabsolv

enţi. 

6. Utilizarearezultatelorcercetării ştiinţifice 

(realizatelanivellocal, naţionalsauinternaţional) 

pentruîmbunătăţireaperformanţelor şcolare. 

1.Administrațiainstituțieide 

învățămîntdinlipsadefinanțarenupoateint

egra șidentifica, procura 

șiutilizaresursenoipentruasigurareaunuim

ediuaccesibil șisigurpentrufiecarecopil, 

inclusivcelorcuCES. 

2. Administrația instituției de învățămînt 

nu poate asigura protecția datelor cu 

caracter personal în afara instituției. 

3. Planurile strategice și operaționale ale 

instituției orientate spre îmbunătățirea 

continuă a resurselor materiale și umane 

nu sunt acoperite cu suport financiar. 

4. Imperfecțiunea programului de 

finanțare pentru formarea continuă, 

studiile cadrele didactice și EI. 

5.Corelarea execuţiei bugetare cu 

proiectul de dezvoltare şi cu planul anual 

de implementare. 

6.Copiii recunosc parțial situațiile de 
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 discriminare și nu le aduc la cunoștință 

cadrelor didactice și administrației instituției 

de învățămînt. 

7.Elevii nu manifestă grad înalt de motivație 

de învățare individuală eficientă. 

8. Elevii se incadrează parțial  în învățarea 

interactivă prin cooperare. 

 

 

 

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

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

 

Standard 

de 

calitate 

Punctaj 

maxim * 

Anul de studiu 

2019-2020 

Anul de studiu 

2020 -2021 

Anul de studiu 

2021 -2022 

Anul de studiu 

20__-20__ 

 

Autoev

aluare, 

puncte 

Nivel 

realizar

e, % 

Autoev

aluare, 

puncte 

Nivel 

realizar

e, % 

Autoev

aluare, 

puncte 

Nivel 

realizar

e, % 

Autoev

aluare, 

puncte 

Nivel 

realizar

e, % 

1.1 10 7,5 75 9.75 97,5 9.75 97.5   

1.2 5 2,75 55 4,0 80 4.25 85   

1.3 5 3,75 75 3,75 75 4.0 80   

2.1 6 4.75 79.16 5,5 91.66 5.5 91.66   

2.2 6 4,5 75 5,25 87,5 5.5 91.66   

2.3 6 3,25 54.16 6,0 100 6.0 100   

3.1 8 5 62,5 6,25 78,12 7.0 87.50   

3.2 7 5,25 75 5,25 75 6.0 5.71   

3.3 7 4,5 64,28 4,75 67,85 5.5 78.57   

4.1 13 10,75 82,69 11 84,61 12 92.30   

4.2 14 13,25 94,64 13 92,84 13.5 96.42   

4.3 7 6,5 92,85 6 85,71 6.50 92.85   

5.1 6 4,5 75 4,5 75 5.50 91.66   

Total 100 76,25 76.25 85 85 91 91   

 

* 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 satisfăcăto

r 

nesatisfăcător 

2021-2022 38 18 20 - - 

      

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 4 4 - 

    

 

Semnătura cadrului de conducere  _______________________Onuța Valentina 
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