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Raion/ municipi                                          Cahul 

Localitate Colibași 

Denumirea instituţiei                                  Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri” 

Adresa                                           str.Libertății  
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Adresa web                                                   https://liceul-colibasi.wixsite.com/liceu 
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Tipul de proprietate                                     Instituție Publică   

Fondator/autoritate administrativă                            Consiliul Raional Cahul    

Limba de instruire română 

Numărul total de elevi                    514   

Numărul total de clase 24 

Numărul total de cadre de conducere  4 

Numărul total de cadre didactice      44          

Program de activitate Luni – vineri, 8:00 – 17:00       

Perioada de evaluare inclusă în raport    2021-2022      

Director Ana Grigoriță            
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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE  

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

Domeniu: Management  

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

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice  

Dovezi  ● Plan de acțiuni  ”La distanță, inclusiv online”, pe o perioadă de 2 săptămâni (24.01.2022-
04.02.2022) 

● Raport de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției de învățământ 
în anul de studii 2021-2022 

● Autorizația sanitar-veterinară de funcționare, seria  ASVF      nr. 0065768VF         din 
26.02.2021 ; 

● Autorizația sanitară pentru 
funcționare, nr. 010777/2021        din 
16.08.2021  

● Măsuri de investigație sanitaro microbiologice a apei potabile,raport a încercărilor de 
laborator ; 

● Desemnarea persoanei responsabile de organizarea,coordonarea și controlul aplicării 
măsurilor de prevenire a infecției COVID19.   

● Monitorizarea respectării cerințelor sanitaro-igienice.,,Activități de profilaxie a 
maladiilor la copii”                                               

● Controlul medical al angajaților și elevilor.(Fișele medicale) 

● Act de cercetare tehnică a coșurilor de fum și canalelor de ventilație,proces-verbal nr. 

1269 din11.10.2021 

● Act al serviciului apărării împotriva incendiilor; 

● Act de constatare a gradului de pregătire tehnică pentru funcționarea sistemelor de gaze; 

● Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor; 

● Forme statistice; 

Constatări    În conformitate cu Nomenclatorul documentației obligatorii în condiții pandemice, se respectă 

și se monitorizează menținerea în ordine a documentației sanitaro-igienice, de securitate tehnică 

și de securitate online. Pe parcursul anului de studii 2021-2022, Instituția a funcționat în baza 

documentației tehnice, sanitaro-igienice și medicale. Au fost respectate normele sanitaro-

igienice. 

Pondere şi 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 

 

Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:  0,75 
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lndicator 1.1.2 Asigurarea pazei şi a securității instituției și a siguranţei tuturor elevilor/ copiilor pe toată 

durata programului educativ  

Dovezi   

● Prevederi în Regulamentul intern al IPLT,,V. Alecsandri”, aprobat prin Ordinul 

directorului 

● Prezența și completarea documentației cu privire la evidența elevilor în situații de 

risc (registru statistic al fiecărei clase în parte , registru elevilor cu comportament de 

risc, registru consilierilor inopinate cu diferiți actori educaționali.). 

● Graficul de serviciul al profesorilor. 

● Ordinul nr.10 din 01.09.2021 ANET. 

● Prevederi în Regulamentul de ordine internă, probat la CP nr.01 din  10.09.2021 

● Fișe de post pentru personalul de pază; 

● Graficul de serviciu al personalului de pază; 

● Gard, poartă(2); 

● Registrul de evidență a persoanelor ce vizitează instituția; 

● Ordinul nr 03.   din  01.09.2021  cu privire la persoana responsabilă de SSM 

●  Ordinul nr.05   din 01.09.2021    cu privire la crearea comitetului pentru protecția 

muncii 

● CIM ale angajaților, aprobate de director. 

● Registrul de evidență a  sesizarilor privind cazurile suspecte de ANET, anul 2021-2022; 

● Teritoriu îngrădit 

Constatări    În colaborare cu alte organe de resort, instituția asigură securitatea integrală a elevilor în incinta 

liceului și pe teritoriul adiacent , fapt confirmat de actele deținute. Pe toată durata programului 

educativ a fost asigurată paza și securitatea instituției și a tuturor elevilor. Paza școlii este 

asigurată de 4 paznici .Instituția  este dotată cu 10 camere video. 

 

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform 

criteriilor: 1 

 Punctaj acordat: 1 

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

Dovezi  ● Orarul sunetelor a fost discutat la Consiliul Profesoral și aprobat la  Consiliul de 

Administrație, proces-verbal nr.01 din 10.09.2021 

● Pauzele au avut o durată diferită ( program special pentru dezinfectarea și aerisirea 

spațiilor) 

● Orarul a fost unul echilibrat, disciplinele reale alternează cu cele umanistice  

● Disciplinele opționale sunt integrate în orarul de bază, conform cerințelor. 

● Programul de activitate a cercurilor a fost suspendat din cauza condițiilor fizice de 

învățare 

 

Constatări  Copiii cu CES au avut un program clar și spații amenajate pentru activitățile individuale și de 

grup   Instituţia deţine un orar al  lecţiilor şi al pauzelor eșalonat  pentru treapta primară, 

gimnazială şi liceală, afişat în cancelarie, , în variantă Word prezentat CA, CP 
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Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:  2 

Domeniu: Capacitate instituţională: 

Indicator 1.1.4.   Asigurare pentru fiecare elev/copil a câte un loc în bancă/la masă ect., corespunzător 

particularităţilor psihofiziologice individuale  

Dovezi  ● Instituţia a adaptat spaţii educaţionale adecvate pentru toţi elevii din liceu  

● Numărul de locuri de lucru la mese/bănci corespunzător nr. de elevi , la clasă; 

● Clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar,gimnazial/liceal; 

● Act de predare primire a băncilor și scaunelor pentru clasa de elevi; 

Registrul clasei; 

Constatări   În anul de studii 2021-2022 s-a pus accent pe asigurarea bazei tehnico-materiale (s-a realizat în 

baza proiectului Reforma Învățământului în Moldova), toate sălile de clasă din Blocul A și , partial , 

din Blocul B au fost renovate .  

Administrația instituției de învățământ asigură fiecărui elev loc de lucru corespunzător taliei,acuității 

vizuale, auditive, particularităților de vârstă 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform 

criteriilor: 1 

Punctaj acordat: 1 

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

corespundere cu parametrii sanitaro-igienici şi cu cerinţele de securitate  

Dovezi   

●  Caiet de inventariere; 

● Registrul de evidență a utilajelor ,dispozitivelor,ustensilelor și materialelor de sprijin 

la:chimie,fizică,informatică,ed.tehnologică,ed.fizică; 

● Mese scaune corespunzătoare înălțimii elevilor; 

● Certificat de valabilitate a reactivilor chimici; 

Constatări  Personalul nondidactic a fost asigurat cu: echipament, ustensile  

Sălile de clasă au fost dotate cu: Dezinfectant, săpun lichid,căldare, mătură, dozator pentru 

dezinfectant, covoraș 

Intrarea centrală a fost dotată cu aparate  de dezinfectare a mâinilor . La toate intrările au fost utilizate 

termometre non-contact. Conform parametrilor sanitaro-igienice și a cerințelor de securitate instituția 

asigură și completează periodic cu materiale necesare(echipamente, utilaje,dispozitive, ustensile 

etc.). 

Pondere și 

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• (dupa caz)  

Dovezi  ● Funcționează cantina școlară cu 250 locuri. 
● Autorizația sanitar-veterinară de funcționare, seria  ASVF      nr. 0065768VF         din 

26.02.2021 ; 
● Contract servicii de alimentare a elevilor cl.I-IV pentru anul 2021-2022 

● Paşaport sanitar  

● Ordin cu comisia de rebutare  

● Pașaport sanitar; 
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● Fișele tehnologice; 

● Lista produselor interzise; 

● Fișele examenelor medicale ale angajaților cantinei; 

● Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a infecțiilor intestinale; 

● Registrul de evidență a materiei prime rebutate; 

● Registrul de de rebutare a bucatelor gata; 

● Registrul de evidență a sănătății; 

● Lista de acumulare a produselor alimentare; 

● Încăpere pentru prelucrarea materiei prime; 

● Cameră frigorifică; 

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

personal instruit în bucătărie cu examenul sanitar efectuat. Dispune de depozit 

pentru legume şi mini depozit pentru alimente, frigidere, congelatoare pentru 

păstrarea hranei conform normelor sanitare. 

Pondere și 

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  ● 18 WC-uri separate pentru băieți și fete,în incinta instituției,o oală de closet la 13 elevi 
● 1 WC pentru elevii cu CES 
● 1 WC pentru lucrătorii cantinei 
● 18 lavoare în WC-uri . 
● 2 debarale cu lavoar pentru personalul tehnic 
● 11 lavoare renovate în cantina liceului 
● Blocurile sanitare sunt asigurate cu săpun și uscătoare electrice( partial) pentru mâini  

● Duș pentru lucrătorii cantinei  

● WC-uri separate pentru băieți și fete ,în incinta instituției; 

● Lavoare , unul la 60 de elevi; 

● Apă caldă,săpun; 

● Vestiare separate pentru fete/băieți; 

● Autorizația sanitară pentru funcționare, nr. 010777/2021        din 16.08.2021 

Constatări  Instituția este dotată  cu blocuri sanitare renovate cu respectarea normelor 

sanitare în vigoare  

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:1 

Indicator 1.1.8.   Existenţa şi funcţionalitatea mijloacelor antiincendiare şi a ieşirílor de 

rezervă  

Dovezi  ● Instituția dispune de sistem antiincendiar, 2 panouri antiincendiare, 8 stingătoare cu termene 
de valabilitate actuale . 

● Sunt 7 ieșiri de rezervă 
● Există marcaje informaționale privind acțiunile elevilor și a personalului în caz de incendiu 

 

Constatări  Instituția dispune în totalitate de mijloace antiincendiare și de ieșiri de rezervă, 

utilizează în linii mari eficient un sistem de marcaje de direcție și le monitorizează 

periodic funcționalitatea. 

Pondere și 

punctaj  

Pondere: 1 Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:  1 
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acordat  

Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 

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

securităţii, de prevenire a situaţiilor de risc şi de acordare a primului ajutor 

Dovezi  ● Proces-verbal cu semnătura elevului- confirmare a instruirii desfășurate la nivel de clasă cu 

privire la securitatea elevilor în timpul vacanțelor școlare 

● Desfășurarea orelor de Dezvoltare personală cu subiecte despre regulile de circulație 

rutieră, tehnici de Securitate , acordarea primului ajutor, Modulul : Securitatea personală și 

Modul sănătos de viață 

● Planul de activitate  a psihologului școlar, a directorului adjunct educație  

● Înregistrări în caietul dirigintelui/Registrul de clasă; 

● Listele cu semnăturile elevilor referitoare la familiarizarea cu regulile de circulație rutieră; 

Informații plasate la panoul de afișaj; 

● Program de activitate privind combaterea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 

copilului, anul de învățământ 2021-2022, aprobat de directorul instituției la data de 

16.09.2021; 

● Planul decadei circulației rutiere pentru anul de studii 2021-2022, aprobat de directorul 

instituției; 

● Notă informativă cu privire la Decada circulației  rutiere desfășurată în perioada 13-24 

.09.2021; 

● Notă informativă  cu privire la organizarea și desfășurarea activităților de Prevenire a 

Pericolului de electrocutare din 25.02.2022; 

● Notă informative cu privire la desfășurarea orelor de Securitate a vieții și sănătății elevilor 

pe parcursul vacanței de Paște, din 22.04.2022 

● Notă informative cu privire la desfășurarea orelor de Securitate a vieții și sănătății elevilor 

pe parcursul vacanței de vară, din 26.05.2022; 

● Orele de dirigenție  în cadrul Campaniei republican cu genericul:,, Avertizat –înseamnă 

protejat” din perioada13-18.09.2021; 

● Desfășurarea orelor la obiectul de AÎG cu subiectul: Securitatea traficului rutier- înseamnă 

viață!;( notă informativă din 24.09.2021) 

● Orele la Managementul clasei cu privire la Securitatea rutieră, cu înregistrare în catalogul 

școlar. 

 

Constatări  Cadrele didactice desfășoară lecții publice și  activități de învățare și respectare a regulilor de 

circulație rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului 

ajutor.Sunt proiectate și desfășurate :careuri, ore la managementul clasei care sunt indicate în 

registrul școlar.Elevii și personalul didactic participă la activități de învățare despre respectarea 

regulilor de circulație rutieră,a tehnicii securității,de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a 

primului ajutor. 

Pondere și 

punctaj  

acordat   

Pondere:1  Autoevaluare conform 

criteriilor:1  

Punctaj acordat:  1  
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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 procedurilor legale de intervenţie în cazurile ANET 

Dovezi  ● Planul managerial  al  directorului adjunct educație pentru anul de studii 2021-2022,aprobat 

de directorul instituției la data de 16.09.2021 

● Program de activitate privind combaterea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 

copilului, anul de învățământ 2021-2022, aprobat de directorul instituției la data de 

16.09.2021; 
● Plan de activitate  combaterea absenteismului 2021-2022 aprobat de directorul liceului la 

data de 16.09.2021; 
● Extras pr.vb nr.16  din 06.12.2021 al Echipei Multidisciplinare  teritoriale comunitare  din 

satul  Colibași; 
● Registrul de evidență a  sesizarilor privind cazurile suspecte de ANET, anul 2021-2022;  
● Proces-verbal 1 din 10.09.2021; nr. 2 din 24.11.2021  a Comisiei de monitorizare a 

frecvenței , abandonului  și absenteismului școlar. 

● Planul de activitate al Consiliului Elevilor coordonat de  directorul adjunct pentru educație 

și aprobat de către directorul instituției la data de 16.09.2021; 

● Planul activităților extrașcolare și extracurriculare 2021-2022, ,aprobat de către directorul 

instituției la data de 16.09.2021; 
● Planul managerial  al  directorului adjunct educație pentru anul de studii 2021-2022,aprobat 

de directorul instituției la data de 16.09.2021; 

● Activități extracurriculare:Drepturile mele ce să fac cu ele?( notă informativă din 

03.12.2021) 

● Stop violenței!;( notă informativă din 30.11.2021) 

● Raport privind evidența sesizărilor privind cazurile ANET semestru I și II, anul de studii 

2020-2021 

● Ore de dirigenție: ”Prevenirea fenomenului Bullying în mediul școlar”. 

Constatări  Instituția proiectează sistemic acțiuni de colaborare cu familia, cu APL, mai puțin cu alte instituții 

cu atribuții legale în sensul protecției elevului/copilului,inclusive acțiuni de informarea lor în 

privința procedurilor legale de intervenție în cazurile ANET. Diminuarea cazurilor de abuz, 

neglijență în anul curent de studii.Impactul pozitiv al discuțiilor cu psihologul 

școlar,părinții/tutorilor. Organizarea și desfășurarea ședințelor cu elevii din grupul de risc. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:1  Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:  1 

Domeniu: Capacitatea instituţională:  

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

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

Dovezi  ● Orele de dirigenție  în cadrul Campaniei republicane cu genericul:,, Avertizat –înseamnă 

protejat” din perioada13-18.09.2021; 

● Raport de activitate ședințelor  Programul CONECT „Adolescența pe înțelesul părinților” 
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● Ședințe cu părinții ”Siguranța pe internet”,februarie/ aprilie 

● Participarea cadrelor didactice  la seminare,sesiuni de formare  pentru  asigurarea protecției 

integrității fizice și psihice a copilului 

● Ședințe cu părinții cl I-a ” Trăiri emoționale ale elevului cl I. Motivația școlară” (stabilirea 

nivelului de adaptare a elevului la condițiile socio-psihologice noi).  

● Ședințe cu părinții cl. V-a ”Adaptare școlară”  

● Ședințe cu părinții cl. X –a ” Statutul sociometric al elevilor, adaptarea elevilor la statutul 

de liceu”(stabilirea climatului psihologic, a relațiilor interpersonale în colectivul de elevi). 

● Reperele metodologice privind securitatea și siguranța on-line a elevilor în procesul 

educational la distanță pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal în anul de 

studii 2020-2021, ord. num.1069 din 16.10.2020, MECC, discutat la ședințele cu părinții 

din perioada 26.8-16.09.2021; 

Constatări  Majoritatea cadrelor didactice sunt instruite în domeniul educației incluzive și securității elevilor, 

în colaborare cu coordonatorul ANET , personalul didactic utilizează eficient și oportun toate 

resursele existente în comunitate pentru asigurarea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui 

copil. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:1  Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:  1 

 

 

Domeniu: Curriculum/proces educaţional:  

Indicator 1.2.3. Realizarea activităților de prevenire şi combatere a oricărui tip de violență (relaţii elev-elev, 

elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar)  

Dovezi  ● Graficul de serviciu al profesorilor.  

● Prevederi de referință în planul de activitate a directorului adjunct pentru educație/diriginte. 

● Planul de activitate cu elevii cu comportament deviant/listele. 

● Monitorizarea zilnică a frecvenței elevilor. 

● Seminar metodic cu cadrele didactice,,Repere metodologice privind securitatea și siguranța 

online în procesul educațional la distanță pentru instituțiile de învățământ primar,gimnazial 

și liceal în anul de studii 2021-2022 

● Chestionar online ”Despre organizarea procesului educațional la distanță” Planul de 

activitate a directorului adjunct 2020-202 

● Activități extracurriculare:Drepturile mele ce să fac cu ele?( notă informativă din 

03.12.2021) 

● Stop violenței!;( notă informativă din 30.11.2021) 

● Lista elevilor din grupul de risc,anul de studii 2021-2022; 

● Plan de acțiuni de prevenire/intervenție în cazuri de abuz,neglijare,exploatare, trafic al 

copilului, 2021-2022; 

● Campania :,, Să creștem fără violență”, 22-30.11.2021; 

● Masă rotundă :,,Stop traficului de ființe umane”,18-22.10.2021; (poze; postare pe pagina de 

facebook /WEB a liceului); 

● Notă informativă - Săptămâna :,,Stop traficului de ființe umane”,din 22.10.2021; 

● Registrul de evidență a  sesizarilor privind cazurile suspecte de ANET, anul 2021-2022;  

● Proces-verbal nr. 5 din 12.01 .2022; nr.6 din 14.02 .2022 al CE;  

● Notă informativă cu privire la ședința cu elevii din grupul de risc din 14.10.2021; 
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● Notă informativă cu privire la desfășurarea Campaniei :,, Să creștem fără violență” ,din 

30.11.2021; 

● Lista membrilor obștești pentru protecția socială;  

● Procese – verbale ale ședințelor cu părinții (nr.1 din 26.08.-16.09.21; nr.2 din 06-16.12. 

2021 cu privire la stabilirea și informarea cu Cerințele Unice de comportament al instituției 

și discutarea normelor comportamentale în perioada I semestru;  

● Procese-verbale ale ședințelor Consiliului Părintesc (Nr.1 din 21.09.2021; Nr.2 din 

29.10.2021; Nr.3 din 30.11.2021; Nr.4 din 04.01.2022); 

 

Constatări  Instituția monitorizează permanent situațiile deviante în domeniul siguranței elevilor, cadrele 

didactice sunt implicate în  sesiuni de formare specifice. Conform proiectărilor operaționale sunt 

realizate activități de prevenire și combatere a oricărui tip de violență.Se pune accent pe discuțiile 

cu părinții elevilor cu comportament deviant. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:1  Autoevaluare conform 

criteriilor:1  

Punctaj acordat:  1  

 

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

emoţionale şi implicarea personalului şi a partenerilor instituției în activităţile de prevenire a 

comportamentelor dăunătoare sănătàţii 

Dovezi  ● Raport de activitate a psihologului școlar 

● Activitatea de prevenție/profilaxie: Activitățile de prevenire profilaxie ,desfășurate direct 

(platforme on-line, grupurile claselor de pe rețelele de socializare) și indirect (prin 

intermediul diriginților de clasă, site-ul școlii etc.). Beneficiari: elevi (clasele I-XII), 

părinți, cadre didactice.  

● Elevii claselor I-XII: - Cum să înțelegem și să acceptăm emoțiile noastre; 

●  Activitatea de intervenție psihologică,ce presupune consiliere psihologică și activități de 

dezvoltare personală 

● Au fost realizate consilieri ale elevilor cu scopul de a susține și favoriza cunoașterea de 

sine,autoacceptarea,maturizarea și dezvoltarea resurselor personale,etc.  

● Au fost respectate principiile de bază: confidențialitatea, respectful, empatia.De asemenea 

au fost effectuate consilieri ale părinților și cadrelor didactice cu privire la problemele de 

instruire și educație ale elevilor. 

● În anul 2021 – 2022 au fost acordate psihoconsiliere la 25 elevi(individual) și 280 

elevi(grup),35 – cadre didactice(individual),54 – cadre didactice(grup),17 – părinți 

(individual),180 – părinți(grup). 

● S-a constatat o descreștere a numărului de participanți  la ședințele de consiliere, încurcând 

iarăși perioada pandemică,unde solicitările online au fost mai puține(cauzele fiind multiple 

și știute). 

● Cele mai relevante subiecte au fost: cu elevii –divorțul părinților,nereușită 

școlară,soluționarea conflictelor cu colegii, conflicte cu părinții,anxietate,cultura 

comunicării,problem amoroase,chiulul școlar,complexitate/inferioritate,stări 

depresive,motivația școlară scăzută,etc.                                                                                                                                                                                                    

● Cu părinții – problema eșecului școlar,abandonul,depășirea situației conflictuale,relații în 

familie,lipsa motivației școlare,problema calculatorului, agresivitatea copilului, criza de 

vârstă,copil timid,consecințele plecării părinților peste hotare,etc.                                                                                                           

● Curriculumul modificat pentru elevii cu CES aprobat de directorul instituției la data de 

20.09.2021; 
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● Curriculumul individualizat al elevilor cu CES aprobat de directorul instituției la data de 

20.09.2021; 

● Fișă de monitorizare a evoluției în dezv. elevului cu CES; 

● Orarul prestării serviciilor; 

● Program personalizat de intervenție; 

● Raport de evaluare comportamentală; 

● Plan educațional individualizat; 

● Fișe de evaluare a activității cu părinții; 

● Lucrări efectuate de elevi; 

● Raport de activitate a CDS 2021-2022; 

● Cu cadrele didactice – disciplina la ore (prezență fizică cât și online), comportamentul 

agresiv și violent al elevilor,climatul psihologic în colectivul de elevi,rezolvarea 

conflictelor,lucrul cu părinții,lucrul cu copiii din grupul de risc,etc. 

Constatări   Elevii au acces la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice, mentale și emoționale. 

Atât cadrele didactice, cât și alți parteneri ai instituției sunt implicați în desfășurarea activităților de 

prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății. 

În centru activează 1  CDS după orarul prestării serviciilor.Toți actanții educaționali au fost 

implicați în acțiuni de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății , inclusiv în mediul 

online, având acces integral la servicii de sprijin în vederea asigurării dezvoltării fizice, mintale și 

emoționale. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:2  Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:  1,5 

Standard 1.3. Instituţia de învăţământ oferă servicii de suport 

pentru promovarea unui mod sănătos de viaţă Domeniu: 

Management:  

Indicator 1.3.1. Colaborarea cu familiile, cu serviciile publice de sănătate şi alte instituţii cu atribuţii legale în 

acest sens în  promovarea valorii sanataţii fizice şi mentale a elevilor/ copiilor, în promovarea stilului sănătos 

de viaţă  în  instituţie şi în comunitate  

Dovezi  ● Ore opționale pentru clasele a VI-a – a VII-a- educație 

pentru sănătate  

● Centrul medicilor de familie oferă permanent informație 

(pliante, postere) despre prevenirea unor maladii 

● Acord de colaborare între Centrul de Sănătate Colibași 

● Centrul medicilor de familie eliberează forma medicală pentru încadrarea elevilor în ciclul 

primar și liceal PDI; 

● Program de activitate a serviciului medical; 

● Registrul medical; 

● Informații pe panoul de afișaj; 

● Raport de activitate ședințelor  Programul CONECT „Adolescența pe înțelesul părinților” 

Constatări  În promovarea valorilor sănătății fizice și mintale a elevilor/ copiilor,în promovarea stilului sănătos 

de viață în instituție și în comunitate,administrația liceului colaborează cu părinții elevilor, cu 

serviciile publice de sănătate și cu alte instituții cu atribuții legale în acest sens. 
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Modul sănătos de viață reprezintă un obiectiv important pentru instituție, cadrele didactice , în 

colaborare cu familia și comunitatea, organizează permanent activități de promovare a unui stil de 

viață corespunzător. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:2  Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:  2  

Domeniu: Capacitate instituţională:  

Indicator 1.3.2.Asigurare 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  Psiholog școlar: 

● Cabinetul amenajat 

● Planul de activitate a psihologului, aprobat 16.09.2021  

● Raport de activitate a psihologului școlar, prezentat la CP din 

05.01.2022 

●  Managementul clasei(diriginții) cu înscriere în catalogul școlar; 

● Oră tematică ” 7 aprilie Ziua Mondială a Sănătății pentru 

toți!”22.03.2021 conform Ord. 03/1-09/1240 din 17.03.2021 emis 

de către MECC 

● Oră tematică  ”Ziua Mondială a Tuberculozei în asociere cu infecția Covid 19 și contextual 

Zilei Mondiale a Tuberculozei marcată pe 24.03”, clasele  I-XII-a. 

● Notă informativă cu privire la ședința cu elevii din grupul de risc din 14.10.2021; 

● Fișe de evidență ale elevilor (la psiholog); 

● Portofoliile elevilor la psiholog; 

● Informații  la panoul de afișaj. 

Constatări  Confortul și securitatea emoțională a elevilor este firul roșu a Planului de Activitate a psihologului, 

coordonatorului ANET, diriginților și a managerilor școlari .Instituția de învățământ dispune de 

condiții fizice, a spațiilor rezervate, a resurselor metodologice pentru profilaxia problemelor 

psihoemoționale ale elevilor( după caz se organizează seminare,traininguri,mese rotunde). 

Pondere și 

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 

promoveazà modul sănătos de viaţă  

Dovezi  ● PLD la disciplina Dezvoltarea personală ”, Modulul- ,,Modul sănătos de viață”, aprobat de 

directorul liceului la data de 20.09.2021; 

● Planul de activitate al Consiliului Elevilor coordonat de  directorul adjunct pentru educație 

și aprobat de către directorul instituției la data de 16.09.2021; 

● Plan de acțiuni de prevenire/intervenție în cazuri de abuz,neglijare,exploatare, trafic al 

copilului, 2021-2022; 

● Campania :,, Să creștem fără violență”, 22-30.11.2021; (poze; postare pe pagina de 

facebook /WEB a liceului); 

● Masă rotundă :,,Stop traficului de ființe umane”,18-22.10.2021; 

● Notă informativă - Săptămâna :,,Stop traficului de ființe umane”,din 22.10.2021; 

● Notă informativă cu privire la desfășurarea Campaniei :,, Să creștem fără violență” ,din 

30.11.2021; 
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● Notă informativă cu privire la activitatea de promovare a modului sănătos de viață:,, Nu- 

drogului!” , din 17.02 .2022; 

● Proces-verbal nr. 5 din 12.01 .2022; nr.6 din 14.02 .2022 al CE; 

● Informații la panoul de afișaj al clasei. 

● Dezvoltarea personală ”-Modulul- Modul sănătos de viață”. 

● Consiliul Elevilor - Activități/ campanii de informare/ de promovare și susținere a unui 

mod sănătos de viață 

● Fii în siguranță la școală ! 

● Ziua Mondială a spălatului pe mâini ( ore la managementul clasei) 

● Respectă regulile ANTICOVID !- promovări pe rețelele de socializare 

● Raport de activitate în cadrul  Programului  CONECT „Adolescența pe înțelesul părinților” 

 

Constatări  Pentru prevenirea riscurilor de accident, îmbolnăviri, de profilaxie a stresului pe parcursul 

procesului educational,conform proiectărilor operaționale CD realizează activități ce promovează 

modul sănătos de viață, desfășoară lecții tematice . 

Instituția încurajează inițiative și realizează activități de promovare /susținere a modului sănătos de 

viață,de prevenire a riscurilor de accident,îmbolnăviri,surmenaj,de profilaxie a stresului și oferă 

acces elevilor la programe educative în acest sens, implicându-I permanent în diseminarea 

experiențelor valoroase legate de sănătate. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:2  Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:  2  

 

 

Dimensiune

a 1  

Puncte forte  Puncte slabe  

 ● Infrastructura instituției asigură organizarea 

procesului educațional conform cerințelor, 

● Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare și 

evaluare a calității în condiții pandemice 

●  Alfabetizarea digitală a cadrelor didactice. 

● Înregistrarea cazurilor minime de ANET. 

● Derularea programelor specifice, pe nivel de vârstă 

și pregătire, ”Pas cu Pas” 

● Activitățile în cadrul programului CONECT 

„Adolescența pe înțelesul părinților și CD” 

● Imposibilitatea realizării 

activităților planificate în 

condițiile actualei pandemii 

● Conexiune slabă la internet 

sau lipsa conexiunii la unii 

elevi 

● Imposibilitatea alfabetizării 

digitale a părinților 

Oportunități Riscuri 

● Existența bibliotecii digitale în oferirea de material 

și soft-uri pentru cadrele didactice și managerial. 

● Dezvoltarea parteneriatelor. 

● Atragerea elevilor către alte 

școli care oferă activități mai 

interesante sau cerințele 

educaționale sunt mai joase. 

● Lipsa securității depline în 

mediul online 
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Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRÀTICĂ 

Standard 2.1. Copiii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieţii şcolare 

Domeniu: Management:  

Indicator 2.1.1.. Definirea, în planul strategic/ operaţional de dezvoltare, a mecanismelor de participare a 

elevilor/ copiilor la procesul de luare a deciziilor, elaborând proceduri şi instrumente ce asigură valorizarea 

iniţiativelor lor şi oferind informaţii complete şi oportune pe subiecte ce ţin de interesul lor imediat 

Dovezi  ● Planul de activitate al Consiliului Elevilor coordonat de  

directorul adjunct pentru educație și aprobat de către 

directorul instituției la data de 16.09.2021; 

● Ordin  nr. 84 din 30.09.2021, -Coordonator CE ; 

● Planul managerial  al  directorului adjunct educație pentru 

anul de studii 2021-2022,aprobat de directorul instituției la 

data de 16.09.2021; 

● Un elev(14%-cota parte) face parte din componența 

Consiliului de administrație. 

● Ordinul de constituire și Planul de activitate a Consiliului 

Elevilor 

● Participarea în cadrul activităților organizate în 

comunitate:Ziua Victoriei,Ziua Europei,Ziua Familiei, etc. 

● Implicarea în diverse acte de caritate: 

●  Procese verbale ale CP și ale CA; 

● Dosarul privind activitatea Consiliului profesoral; 

● Panoul de afișaj, 

● Revista liceului(link) 

Constatări  Instituția proiectează sistemic și elaborează mecanisme eficiente de participare a elevilor la 

procesul de luare a deciziilor și oferă informații complete și oportune pe subiecte ce țin de interesul 

lor imediat. În planul strategic sunt definite mecanismele de participare a elevilor în procesul de 

luare a deciziilor, prin elaborarea procedurilor și instrumentelor ce asigură valorizarea inițiativelor 

acestora pe subiecte ce țin de interesul lor imediat. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:  1 

 

Domeniu: Capacitate instituţională:  

Indicator 2.1.2. Existenţa unei structure associative a elevilor/ copiilor, constituită democratic şi 

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

Dovezi  ● Componența Consiliului Elevilor , aprobată de directorul 

liceului; 

● Regulamentul Consiliului Elevilor,elaborat de către 

instituție; 

● Panoul Consiliului Elevilor;  

● Proces verbal Nr. 1 al   ședinței   Consiliului Elevilor   din 

IP Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri”,din data de 

15.09.2021; 

● Proces verbal Nr. 2 al   ședinței   Consiliului Elevilor   din 

IP Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri”,  din data de 

28.09.2021; 
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● Proces verbal Nr. 3  al   ședinței   Consiliului Elevilor   din 

IP Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri”,  din data de 

18.10.2021; 

● Proces verbal Nr.11 al   ședinței   Consiliului Elevilor   din 

IP Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri”,  din data de 

18.05.2022; 

● Panoul Consiliului Elevilor; 

●  Campania caritabilă ,, Dăruim bunătate, dăruim de 

toate”,13-21.12.2021,organizată de CE;(poze; postare pe 

pagina de facebook a liceului; 

Constatări   În planul strategic sunt definite mecanismele de participare a elevilor în procesul de luare a 

deciziilor, prin elaborarea procedurilor și instrumentelor ce asigură valorizarea inițiativelor acestora 

pe subiecte ce țin de interesul lor imediat.În instituție există o structură asociativă a elevilor , 

constituită democratic și autoorganizat ,cu un plan de activitate sistematic și riguros,care participă 

permanent la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru ei. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:2  Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:  2  

 

 

 

Indicator 2.1.3.Asigurarea funcţionalităţii mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a elevilor/ 

copiilor (pagini pe reţele de socializare, reviste şi ziare şcolare, panouri informative etc.) 

Dovezi  ● Postări cu privire la activitățile educative   a anului de studii 2021-2022 , pe pagina de 

facebook a liceului (https://www.facebook.com/liceul.v.alecsandri.7) 

● Toate clasele au create grupuri de elevi (părinți în treapta primară) pe Viber,Google 

Meet,Zoom,G Suit,adrese de email Mijloace de comunicare scrise: sondaj, panoul de afișaj, 

informarea publică prin intermediul paginii revistei liceului, mijloace de comunicare online, 

● Mijloace de comunicare: discuții individuale cu elevii, expunerea și argumentarea opiniei 

elevilor în timpul orelor. 

Constatări  Utilizarea  funcționalității mijloacelor de comunicare asigură reflectarea opiniei libere a 

elevilor/copiilor. 

 Instituția  dispune de revista liceului prin intermediul căreia cadrele didactice cât și elevii au 

posibilitatea să publice informațiile și să își exprime opinia la toate aspectele de interes. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:  1 

Domeniu: Curriculum/proces educaţional:  

Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea aspectelor legate de viaţa şcolară, 

în soluţionarea problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului educațional, în evaluarea 

propriului progres 

Dovezi  ● Planul managerial  al  directorului adjunct educație pentru 

anul de studii 2021-2022,aprobat de directorul instituției la 

data de 16.09.2021; 

● Notă informativă  cu privire la desfășurarea careului de 

lucru cu clasele a V –a și a X-a privind respectarea 
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cerințelor unice din IP L.T.,,V.Alecsandri”, din data de 

06;07. 09.2021; 

● Notă informativă cu privire la desfășurarea activităților în 

cadrul,,Săptămânii de luptă împotriva traficului de ființe 

umane”, din data de 22.10.2021; 

● Notă informativă cu privire la organizarea și desfășurarea ,, 

Bilunarului Ecologic” din perioada 21 martie -22 aprilie 

2022; 

● Notă informativă cu privire la Decada circulației  rutiere 

desfășurată în perioada 13-24 .09.2021; 

● Notă informativă cu privire la ședința șefilor claselor a V-

XII- a din 14.09.2021; 23.11.2021. 

● Diploma oferită IP Liceului Teoretic ,,Vasile Alecsandri”  

de către Agenția de Eficiență Energetică în cadrul 

concursului național de creație ,, Săptămâna eficienței 

energetice în școala mea.” , 01-07.11.2021; 

● Carte digitală prezentată în cadrul concursului de creație :,, 

Săptămâna eficienței energetice în școala mea” 01-

07.11.2021; 

● Scenariul :,, Ziua profesorului ”, 05.10.2021, aprobat de 

directorul liceului ; 

● Notă informativă cu privire la organizarea și desfășurarea 

concursului ”Un mărțișor, în dar pentru tine!” 2022 ,din 

data de 02 martie 2022; 

● Scenariul :,, Ziua internațională a familiei”, 

15.05.2022,aprobat de directorul liceului ; 

● Notă informativă  privind organizarea și desfășurarea 

activității :,, Familia – celula de bază a societății”din data 

de 17.05.2022; 

● Filmulețul  :,, Femeia –regina vieții”,realizat în cadrul 

programului artistic dedicat Zilei internaționale a femei la 

data de 03.03.2022; 

● Diplome acordate cadrelor didactice, elevilor. 

● Planul managerial  al  directorului adjunct educație pentru 

anul de studii 2021-2022,aprobat de directorul instituției la 

data de 16.09.2021; 

● Decada istoriei„Strămoșii noștri ne lăsară Trecutul sfânt și o frumoasă țară”( notă 

informativă din 03.12.2021) 

● Eminesciana 2022;( notă informativă din 17.01.2022) 

● Concurs raional: G. Vieru O literă nestinsă.( notă informativă din 15.02.2022) 

● Săptămâna claselor primare, (notă informativă din 04.03.2022), raport de activitate 

prezentat în cadrul reuniunii metodice raționale; 



 

18 

● Participarea în cadrul concursului internațional Pro-Lectura;(anexe) 

 

Constatări  Elevii sunt implicați în procesul decizional din instituție: 

- consilierea aspectelor legate de viața școlară,  Proiect ” Abilitarea elevilor în procesul decizional” 

-soluționarea problemelor la nivel de colectiv,în conturarea programului educațional, în evaluarea 

propriului progres- respectarea opțiunilor elevilor 

-elaborarea și implementarea chestionarelor în vederea identificării problemelor din instituție din 

perspectiva elevilor 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:2  Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:  2  

 

 

 

 

 

Standard 2.2. Instituţia şcolară comunica sistematic şi implică 

familia şi comunitatea în procesul educațional Domeniu: 

Management:  

Indicator 2.2.1. Existenţa unui set de proceduri democratice de delegare şi promovare a părinţilor în 

structurile decizionale, de implicare a lor  în  activităţile de asigurare a progresului şcolar, de informare 

periodică a lor în privinţa elevilor/ copiilor şi de aplicare a mijloacelor de comunicare pentru exprimarea 

poziţiei părinţilor şi a altor subiecţi implicaţi în procesul de luare a deciziilor  

Dovezi  ● 2 părinți (cota parte-28%) sunt membri ai Consiliului de 

Administrație  

● Consiliile de părinți în fiecare clasă -procese verbale  din 

septembrie 2021 

● Parteneriat școală –familie, parte componentă a 

programului ”Pas cu Pas” 

● Regulamentul intern de organizare și funcționare a școlii; 

● Interviuri, chestionare, focus grupuri realizate cu reprezentanți ai cadrelor didactice, elevilor 

și părinților comunității locale; 

● Plan anual de activitate cu părinții;discutat și aprobat la ședința consiliului părintesc din 

21.09.2021(anexe); 

● Procese – verbale ale ședințelor cu părinții (nr.1 din 26.08.-16.09.21; nr.2 din 06-16.12. 2021 

cu privire la stabilirea și informarea cu Cerințele Unice de comportament al instituției și 

discutarea normelor comportamentale în perioada I semestru;  

● Procese-verbale ale ședințelor Consiliului părinților (n.1 din 21.09.2021; n.2 din 29.10.2021; 

N.3 din 30.11.2021; N.4 din 04.01.2022) 

● Raport de activitate al Consiliului  de părinți pentru anul de învățământ 2021-2022; 

● Notă informativă  , extras din procesele verbale ale ședințelor cu părinții din perioada  26.08-

16 09.2021; 

● Procese-verbale ale ședințelor  cu părinții,clasa a V-XII-a , 2021-2022; 

● Reperele metodologice privind securitatea și siguranța on-line a elevilor în procesul 

educational la distanță pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal în anul de 

studii 2020-2021, ord. num.1069 din 16.10.2020, MECC, discutat la ședințele cu părinții din 

perioada 26.8-16.09.2021; 
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● Procesele verbale ale ședințelor cu părinții cu privire la discutarea„Metodologiei de 

organizare ți desfășurare a testării naționale”, cl.4, din 05.05.2022; 

● Procese verbale ale ședințelor cu părinții la nivel de clasă, din 06-16.12.2021; 

Constatări  Setul de proceduri democratice de delegare și promovare a părinților în structurile decizionale, de 

implicare a lor în activități ce asigură progresul școlar și dispune de mijloace de informare și 

comunicare pentru exprimarea opiniei tuturor partenerilor educaționali sunt functionabile. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:  1 

 

 

 

 

Indicator 2.2.2. Existenţa acordurilor de parteneriat cu reprezentanţii comunității, pe aspecte ce ţin  de 

interesul elevului/ copilului, şi a acţiunilor de participare a comunităţii la îmbunătăţirea condiţiilor de 

învățare şi odihnă  pentru elevi/copii  

Dovezi  Parteneriate : 
● Grădinița,,Ghiocel” 
● Biblioteca publică, 
● Centru de sănătate, 
● Centrul de Creație, 
● APL. 
● Comisariatul de poliție 

Constatări  Implicarea şi participarea  elevilor în cadrul concursurilor desfășurate de către biblioteca publică. 

Instituția organizează diverse activități în colaborare cu partenerii educaționali din localitate. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:1  Autoevaluare conform 

criteriilor:1  

Punctaj acordat:  1  

Domeniu: Capacitate instituţională:  

Indicator 2.2.3.Asigurarea dreptului părinţilor şi al autorităţii publice locale la participarea în consiliul de 

administraţie, implicarea lor şi a elevilor, ca structure associative, în  luarea de decizii, beneficiind de 

mijloace democratice de comunicare, implicarea părinţilor şi a membrilor comunităţii în activităţi organizate 

în baza unui plan coordonat orientat spre  educaţia de calitate pentru toţi copiii 

Dovezi  ● Ordinul de constituire a Consiliului de Administrație  nr 05 

din 10.01.2022 

● Procese verbale ale Consiliului de Administrație  

● Plan anual de activitate cu părinții;discutat și aprobat la ședința consiliului părintesc din 

21.09.2021(anexe); 

● Lista nominal a Consiliului reprezentativ al părinților, process-verbal din 21.09.2022; 

● Procese – verbale ale ședințelor cu părinții (nr.1 din 26.08.-16.09.21; nr.2 din 06-16.12. 

2021 cu privire la stabilirea și informarea cu Cerințele Unice de comportament al instituției 

și discutarea normelor comportamentale în perioada I semestru;  

● Procese-verbale ale ședințelor comisiei părinților (n.1 din 21.09.2021; n.2 din 29.10.2021; 

N.3 din 30.11.2021; N.4 din 04.01.2022) 

● Raport de activitate al Comitetului de părinți pentru anul de învățământ 2021-2022; 

● Procesele verbale ale ședințelor cu părinții la nivel de clasă cu privire la 
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discutarea„Metodologiei de organizare ți desfășurare a testării naționale”, cl.4, din 

05.05.2022; 

Constatări  Prezența părinților în diferite structuri ale instituției permite implicarea activă a acestora în luarea 

de decizii. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:  2 

Domeniu: Curriculum/proces educaţional:  

Indicator 2.2.4.Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinţilor şi a comunităţii la 

elaborarea documentelor programatice ale instituţiei, la pedagogizarea părinţilor şi implicarea acestora şi a 

altor actori comunitari ca persoane resursă în procesul educaţional 

Dovezi  ● Plan de dezvoltare a instituției 2021-2026, aprobat la CP 

nr.01 din 10.09.2021 

● Proiect de activitate a instituției, aprobat la CP nr. 01 din 

10.09.2021 

● Plan anual de activitate cu părinții;discutat și aprobat la 

ședința consiliului părintesc din 21.09.2021(anexe); 

● Procese – verbale ale ședințelor cu părinții (nr.1 din 

26.08.-16.09.21; nr.2 din 06-16.12. 2021 cu privire la 

stabilirea și informarea cu Cerințele Unice de 

comportament al instituției și discutarea normelor 

comportamentale în perioada  I semestru;  

● Procese-verbale ale ședințelor comisiei părinților (n.1 din 

21.09.2021; n.2 din 29.10.2021; N.3 din 30.11.2021; N.4 

din 04.01.2022) 

● Reperele metodologice privind securitatea și siguranța on-

line a elevilor în procesul educațional la distanță pentru 

instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal în anul 

de studii 2020-2021, ord. num.1069 din 16.10.2020, 

MECC, discutat la ședințele cu părinții din perioada 26.8-

16.09.2021; 

● Procesele verbale ale ședințelor cu părinții cu privire la 

discutarea„Metodologiei de organizare ți desfășurare a 

testării naționale”, cl.4, din 05.05.2022; Portofoliul CD;  

● Raport de activitate al Comitetului de părinți pentru anul de învățământ 2021-2022; 

● Notă informativă cu privire la organizarea și desfășurarea ședințelor online  de 

sensibilizare și implicare a părinților în activitatea copiilor cu CES, în contextul pandemiei 

COVID-19, din data de 19.10.2021 

● Notă informativă privire la organizarea și desfășurarea ședințelor online  cu părinții  

copiilor cu CES:,, Rolul planului educațional individualizat și frecventarea CREI de către 

copii cu CES, în contextul pandemiei COVID-19,”din data de 17.11.2021; 

● Comunicare:,,Impactul activităților extrașcolare asupra formării valorilor general-umane  

la elevi”, prezentată în cadrul  ședinței Consiliului părintesc ,proces-verbal nr.4 din 

04.01.2022: 
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Constatări  În procesul de luare a deciziilor cu privire la educație sunt implicați părinții și comunitatea, 

prezenți în diferite structuri instituționale,inclusiv în CA. Planurile de pedagogizare sunt elaborate 

de către diriginți; este elaborat un plan la nivel de școală ca parte componentă a planului 

instituțional la nivel de școală.În portofoliile diriginților se regăsesc activități de pedagogizare și de 

implicare a părinților în procesul educațional 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj acordat:  1,5 

 

Standard 2.3. Şcoala,familia şi comunitatea îi pregătesc pe copii să convieţuiască într-o societate interculturală 

bazată pe democraţie 

Domeniu: Management:  

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

actele reglatorii şi activităţi organizare de instituţie  

Dovezi  ● Proiect de activitate a Instituției 

●  Decadele pe discipline școlare 

● Notă informativă a decadei istoriei„Strămoșii noștri ne lăsară Trecutul sfânt și o frumoasă 

țară” 

● Decada istoriei„Strămoșii noștri ne lăsară Trecutul sfânt și o frumoasă țară”( notă 

informativă din 03.12.2021) 

● Activitatea caritabilă: în parteneriat cu CE „Din inimă pentru un zâmbet de copil”; 

● Săptămâna claselor primare, (notă informativă din 04.03.2022), raport de activitate 

prezentat în cadrul reuniunii metodice raționale; 

● Bucuria învierii (notă informativă din 20.04.2022) 

● Decada istoriei ,,Suntem români și punctum” Careu solemn dedicat Marii Uniri. Proces-

verbal nr. 4 al Comisieii socio-umanistice din 25.11.2021 

● Lecție demonstrativă la educația  civică :”Tradiții  și obiceiuri. Portul popular” Proces-

verbal nr. 3 al Comisiei socio-umanistice din 28.10.2021 

● Filmuleț:Expoziția decorațiunilor de Crăciun”,23.12.2021; 

● Oferta de participare în cadrul expoziției  Bucuria învierii 2022; 

● Oferta de participare la festivalul :,,Cântecul  popular pascal” ,ediția 2022; 

● Calendarul activităților extrașcolare 2021-2022; aprobat de directorul instituției. 

● Postări pe pagina de facebook a liceului  (https://www.facebook.com/liceul.v.alecsandri.7). 

● Filmuleț,, Să trăiți , să înfloriți”, prezentat în cadrul Festivalului raional,23.12.2021; 

● Notă informativă  cu privire la expoziția:,,Un mărțișor în dar pentru tine”, 02.03.2022; 

● Dosare ( filmulete, poze, postări pe pagina de facebook/ WEB a liceului  cu privire la 

activitățile realizate în domeniul educativ , anul de studii 2021-2022; 

● Scenariul activității: ,, Rugă pentru pace”,09.05.2022; 

● Lista elevilor premiați în cadrul Expoziției,, Bucuria Învierii”,05.05.2022; 

● Proces verbal nr. 1 al ședinței Consiliului metodic raional din 14.05.2022 privind rezultatele 

concursului,, Limba noastră-i o comoară”; 

● Notă informativă cu privire al ziua națională a României:,,1 Decembrie ”, 01.12.2021; 

● Expoziția de fotografie ,, Egalitatea în obiectiv” desfășurată la 18-19.11.2021  în cadrul 

Proiectului EVA cu genericul:,, Egalitatea de gen” realizată la nivel rațional la 23.09-

01.10.2021; 

Constatări  . 
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În scopul respectării principiilor democratice în instituție s-au organizat activități în cadrul 

sărbătorilor de iarnă și primăvară Prin activitățile desfășurate s-a promovat  respectul faţă de 

diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă.  Prin actele reglatorii şi activităţi organizare de 

instituţie dacadei pe obiecte și perioadei martie-mai cu privire la pericolul Pandemiei. 

Instituția promovează frecvent,în actele reglatorii interne și în activit ,respectul față de diversitatea 

cul l,etnică ,lingvistică religioasă. 

  

 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 1  Autoevaluare conform 

criteriilor: 1 

Punctaj acordat: 1 

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

de valorificare a multiculturalităţii în toate documentele şi în activităţile  desfăşurate în instituţie şi colectarea 

feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea principiilor democratice 

Dovezi  ● Chestionare aplicate părinților /cadrelor didactice, 

● Decada activității pe discipline: limbii ruse (ianuarie), limbii engleze, franceze(februarie).; 

● Proiect de activitate a instituției 

● Programele anuale ale Comisiilor metodice 

● Plan de activitate a directorului, directorilor adjuncți, 

discutat la CA, CP și aprobat de director; 

● Planul activității comisiei metodice al claselor primare; 

● Planul de activitate al comisiei Consiliere și Dezvoltare 

Personală; 

● Raport de activitate a directorului adjunct al claselor 

primare pentru I semestru. 

●  Raport de activitate a directorului  pentru I 

semestru. 

● Raport de activitate a comisiei claselor primare pentru anul 

de învățământ 2021-2022, prezentat la ședința comisiei și 

CP. 

● Note informative la Managementul clasei, înregistrate în 

catalogul școlar; 

● Planul managerial  al  directorului adjunct educație pentru 

anul de studii 2021-2022,aprobat de directorul instituției la 

data de 16.09.2021; 

● -   Planul de  activitate a  Comisiei Metodice Consiliere și 

Dezvoltare personală, anul de studii 2021-2022 ,coordonat 

de directorul adjunct pentru educație și aprobat la data de 

directorul instituției la data de 16.09.2021; 

● Oferta de participare în cadrul expoziției  Bucuria învierii 

2022; 

● Oferta de participare la festivalul :,,Cântecul  popular 

pascal” ,ediția 2022; 

● Lista elevilor premiați în cadrul Expoziției,, Bucuria 

Învierii”,05.05.2022; 

● Diplome acordate elevilor la diverse activități, 2021-2022; 
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● Calendarul activităților extrașcolare 2021-2022, aprobat de 

directorul instituției; 

● Decada  limbii engleze  si franceze februarie-

martie.Concurs rațional cu participarea elevilor. Proces-

verbal nr. 4 al Comisiei Limbă și Comunicare. 

Constatări  In instituție se organizează sistematic, conform Planului de Activitate a instituției, activități cu 

aspecte și conotații culturale, etnice,lingvistice, religioase. Prin documente și activitățile 

desfășurate în instituție, colectarea feedback-ului din partea partenerilor din comunitate privind 

respectarea principiilor democratice, se monitorizează modul de respectare a diversității culturale, 

etnice,lingvistice, religioase și devalorificare a multiculturalității.La necesitate se duc discuții 

individuale cu părinții. 

 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:1 Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:  1 

 

 

Domeniu: Capacitate instituţională:  

Indicator 2.3.3.Crearea condiţiilor pentru abordarea echitabilă şi valorizată a fiecărui elev/ copil 

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

multiculturalităţii, valorificând capacitatea de socializare a elevilor/ copiilor şi varietatea de resurse 

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

Dovezi  ● Publicații periodice în cadrul revistei liceului(link) 

● Planul operațional al Instituției de învățământ; 

● Afișarea în școală a rezultatelor activităților:culturale, 

religioase prin postere și gazete de perete. 

● Lipsa activității cercurilor pe interese (24 ore) și a secțiilor 

sportive(24 ore), ( 2 schimburi în condiții pandemice) 

● Implicarea elevilor în activități extracurriculare 

● Colaborarea cu Centrul de creație pentru încadrarea elevilor 

doritori la cercuri și cluburi pe interese 

● Participarea elevilor în cadrul activităților extracurriculare: 

De Ziua ta, profesor drag!;(notă informativă din 

05.10.2021) 

● Toamna de aur; (notă informativă din 15.10.2021) 

● Drepturile mele ce să fac cu ele?( notă informativă din 

03.12.2021) 

● Desfășurarea orelor la obiectul de AÎG cu subiectul: 

Securitatea traficului rutier- înseamnă viață!;( notă 

informativă din 24.09.2021) 

● Stop violenței!;( notă informativă din 30.11.2021) 

● La mulți ani!( notă informativă din 24.12.2021) 

● Un mărțișor în dar pentru tine 2022;( notă informativă din 

01.03.2022)-săptămâna claselor primare; 

● Eminesciana 2022;( notă informativă din 17.01.2022) 

● G. Vieru- suflet din sufletul nostru;-concurs raional 
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● G. Vieru- o literă nestinsă.( notă informativă din 

15.02.2022) 

● Săptămâna claselor primare, (notă informativă din 

04.03.2022), raport de activitate prezentat în cadrul 

reuniunii metodice raționale; 

● Bucuria învierii (notă informativă din 20.04.2022) 

● Serbare „Adio, clasele primare!” (anexat scenariul) 

● Concurs Internațional Pro Lectura perioada februarie-

martie. Notă informativă, Comisia Limbă și Comunicare 

din 12 martie 2022. 

● Acordarea diplomelor la finele l semestru și anual.  

● Scrisori de gratitudine părinților elevilor ce au ocupat 

locuri la Olimpiada raională. 

● Expoziția de fotografie ,, Egalitatea în obiectiv” desfășurată 

la 18-19.11.2021  în cadrul Proiectului EVA cu genericul:,, 

Egalitatea de gen” realizată la nivel rațional la 23.09-

01.10.2021; 

● Rezultatele Concursului internațional ,,PRO 

LECTURA”,24.02.2022; 

● Campania caritabilă ,, Dăruim bunătate, dăruim de 

toate”,13-21.12.2021; 

Constatări  Toți actanții educaționali din instituție sunt antrenați în crearea  condițiilor pentru abordarea 

echitabilă și valorizantă a fiecărui elev.SE dezvoltă competențe de conviețuire într-o societate 

multiculturală. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:  2 

 

Domeniu: Curriculum/proces educaţional:  

Indicator 2.3.4.Reflectarea, în activităţile curriculare şi extracurriculare, în acţiunile elevilor/ copiilor şi ale 

cadrelor didactice, a viziunilor democratice de convieţuire armonioasă într-o societate interculturală, a 

modului de promovare a valorilor multiculturale 

 Dovezi  ● Scenariul :,, Ziua internațională a familiei”, 

15.05.2022,aprobat de directorul liceului ; 

● Notă informativă  privind organizarea și desfășurarea 

activității :,, Familia – celula de bază a societății”din data de 

17.05.2022; 

● Notă informativă cu privire la desfășurarea activităților în 

cadrul 

● ,,Săptămânii de luptă împotriva traficului de ființe umane”, 

din data de 22.10.2021; 

● Scenariul activității: ,, Rugă pentru pace”,09.05.2022; 

● Calendarul activităților extrașcolare 2021-2022; aprobat de 

directorul instituției. 
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● Raport privind activitățile educative extrașcolare și 

extracurriculare în anul de studiu 2021-2022, proces-verbal 

nr.4 al CM al orelor extrașcolare din 25.05.2022; 

● Planul de activitate al Consiliului Elevilor coordonat de 

directorul adjunct pentru educație și aprobat de directorul 

instituției la data de 16.09.2021; 

● Planuri de lungă durată la disciplina Dezvoltarea personală; 

PLD a Cercurilor pe interese și secții sportive coordonate de 

directorul adjunct pentru educație și aprobate la data de 

directorul instituției la data de 20.09.2021; 

● Raport privind activitățile educative extrașcolare și 

extracurriculare în anul de studiu 2021-2022, proces-verbal 

nr.4 al CM al orelor extrașcolare din 25.05.2022; 

●  Concursul Național ”Ars Adolescentina”- ” 

 

● Portofoliile elevilor la dezvoltarea personală; 

● Portofolii ale cadrelor didactice; 

● Activități organizate cu ocazia sărbătorilor; 

● Participarea la concursul internațional„ Pro-Lectura„ Notă informative din 24.02.2022; 

● Crearea stării de bine la locul de muncă: acces la TIC, bibliotecă, sală de lectură; 

● Acordarea diplomelor elevilor pentru participarea la diferite activități instructive și 

extrașcolare locale și raționale; (modele de diplome) 

● Organizarea excursiilor la „Planetariul” din s. Brânza; muzeul etnografic din orașul Cahul; 

● Organizarea și desfășurarea zilei UE. (poze) 

 

 Constatări  În instituției sunt proiectate și organizate diverse activități și proiecte educaționale prin care dezvoltă 

și promovează în acțiunile elevilor și ale cadrelor didactice viziunile democratice de conviețuire într-

o societate interculturală și promovează constant valorile multiculturale. 

 Pondere și 

punctaj  

acordat  

 

 

 

 

Pondere:2 Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:  2 

Dimensiu

nea 2  

Puncte forte  Puncte slabe  

 ● Pagina instituției 

● Planul de activitate a  CA, CE, CP,Consiliului 

Reprezentativ al Părinților. 

● Cadrele didactice încurajează participarea 

elevilor și a părinților la soluționarea 

● Migrarea părinților- obstacol pentru 

un parteneriat eficient școală- familie 

● Procesul decizional a fost diminuat 

de condițiile pandemice  
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problemelor la nivel de clasă și la nivel de 

școală. 

● Parteneriate viabile cu instituții școlare din 

comunitate și de peste hotare 

 Oportunități Riscuri 

● Sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor 

educaționale, acordat atât la nivel național , 

cât și la nivel local( MEC, DGÎ) 

● Oferirea serviciilor de sprijin(psiholog, CDS), 

CREI. 

● Elevi și părinți pasivi la capitolul 

implicare socială 

● Motivație scăzută pentru învățare din 

cauza imposibilității diversificării 

orelor opționale. 

 

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAŢIONALĂ  

Standard 3.1. Instituţia educaţională cuprinde toţi copiii, indiferent de naţionalitate, gen, origine şi stare socială, 

apartenenţă religioasă, stare a sănătăţii şi creează condiţii optime pentru realizarea şi dezvoltarea potenţialului 

propriu în procesul educaţional  

Domeniu: Management:  

Indicator 3.1.1. Elaborarea planului strategic şi operaţional bazat pe politicile statului cu privire la educaţia 

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

incluziunii prin activităţi multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de sprijin pentru elevii eu 

CES  

Dovezi  ● În PDI  sunt formulate obiective, activități specifice de aplicare a politicilor statului cu 

privire la Educația incluzivă ; 

● Procese verbale ale CP privind EI  

● Formarea continuă a cadrelor didactice și a CDS 

● Organizarea și desfășurarea Olimpiadelor școlare locale, la nivelul claselor primare(raport) 

● Concursul raional: G. Vieru- suflet din sufletul nostrum; 

● Planul de activitate a CMI, anul de învățământ 2021-2022, aprobat de directorul instituției 

la data de 16.09.2021; 

 

Constatări  Planul strategic şi operaţional al instituției include politicile statului cu privire la educaţia 

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

asigurare a incluziunii prin activităţi multiculturale, a documentelor de asigurare a 

serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES  

 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:2  Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:  2  

Indicator 3.1.2. Funcţionalitatea structurilor, a mecanismelor şi procedurilor de sprijin pentru procesul de 

înmatriculare şi incluziune şcolară a tuturor copiilor, inclusive de evident şi sprijin pentru copiii cu CES 

Dovezi  ● Ordin cu privire la crearea CREI 

● Ordin cu privire la instituirea CDS responsabil pentru coordonarea CREI  

● Ordin cu privire la angajarea CDS pentru facilitarea incluziunii școlare  a 9 copii cu 

dizabilități ușoare ; 

● Dotarea CREI cu echipamentul necesar pentru susținerea și favorizarea EI a copiilor cu 

dizabilități  

● Ordinul  nr. 80 ,, Cu privire la crearea echipelor  de elaborare PEI”, din 10.09.2021; În baza 

ordinului MEC  nr.952 din 06.12.2011, cu privire la aprobarea structurii- model și Ghidului 



 

27 

privind elaborarea și realizarea Planului Educațional Individualizat și la recomandarea CMI 

, în baza raportului de evaluare a CCE elaborat de SAP. 

● Ordinul  nr. 81 ,, Cu privire la crearea CMI”,din 10.09.2021;În baza  deciziilor Consiliului 

Național pentru Curriculum , proces verbal  nr.14 din 06.07.2017 și la recomandarea CMI; 

Constatări  Administrația instituției de învățământ creează structuri ,mecanisme și proceduri de sprijin pentru 

procesul de înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiiilor. În Instituție studiază 9 copii cu 

CES.Structurile,mecanismele și procedurile de sprijin pentru înmatricularea și incluziunea tuturor 

elevilor sunt funcționale 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 1  Autoevaluare conform 

criteriilor: 1  

Punctaj acordat: 1  

Domeniu: Capacitate instituţională:  

Indicator 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din 

comunitate, inclusiv a celor cu CES, elaborarea actelor 

privind evoluţiile demografice şi perspectivele de 

şcolaritate, evidenţa înmatriculării elevilor. 

Dovezi  ● Regulamentul de înscriere în clasa întâi, proces-verbal al ședinței cu părinții viitorilor elevi. 

● Raport de înscriere în clasa întâi, anul de învățământ 2021-2022;(anexe) 

● Procese verbale ale ședințelor CMI  și administrației liceului Nr. 1 din din 15.09.2021; Nr.2 

din din 15.09.2021; 06.04.2022); 

● Curriculumul modificat pentru 9 elevi cu CES, aprobat de directorul instituției la data de 

20.09.2021; 

● Ordinul  nr. 80 ,, Cu privire la crearea echipelor  de elaborare PEI”, din 10.09.2021; În baza 

ordinului MEC  nr.952 din 06.12.2011, cu privire la aprobarea structurii- model și Ghidului 

privind elaborarea și realizarea Planului Educațional Individualizat și la recomandarea CMI 

, în baza raportului de evaluare a CCE elaborat de SAP. 

● Ordinul  nr. 81 ,, Cu privire la crearea CMI”,din 10.09.2021;În baza  deciziilor Consiliului 

Național pentru Curriculum , proces verbal  nr.14 din 06.07.2017 și la recomandarea CMI; 

● Lista elevilor din grupul de risc, anul de studii 2021-2022(conform Legii nr.140 din 

14.06.2013); 

● Informație privind toți copiii de vârstă școlară din comunitate , inclusiv a celor cu CES . 

Lista copiilor în situație de risc (conform Legii nr.140 din 14.06.2013). 

●  Informație cu privire la copiii de vârstă școlară din comunitate, inclusiv a celor cu CES 

dezagregate după formularul strategic SGL1. 

● Registre care conțin evidențe privind frecventarea regulată a elevilor cu CES a instituției de 

învățământ. 

Constatări  Instituția dispune de o bază de date a copiilor de vârstă școlară din comunitate, inclusiv a celor cu 

CES, cu rețineri în procedura de actualizare, duce evidența înmatriculării tuturor elevilor și 

colectează informații cu privire la mediul familial. 

În instituție se completează pe parcursul anului baza de date actualizată, a copiilor de vârstă școlară 

din comunitate, a copiilor cu CES, duce evidența înmatriculării tuturor elevilor și ține cont de 

informațiile primite de la SAP, CD și părinți. 

Pondere și 

punctaj  

Pondere:2  Autoevaluare conform 

criteriilor:0,5 

Punctaj acordat:  1 
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acordat  

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

Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare (CMI) şi a serviciilor de sprijin, în funcţie de necesităţile copiilor 

Dovezi  ● Procese verbale ale ședințelor CMI  și administrației liceului Nr. 1 din din 15.09.2021; Nr.2 

din din 15.09.2021; 06.04.2022); 

● Curriculumul modificat pentru 9 elevi cu CES, aprobat de directorul instituției la data de 

20.09.2021; 

● Cerere- examen de absolvire a gimnaziului, sesiunea  2022 a părintelui elevului cu CES; 

● Fișă de monitorizare a evoluției în dezvoltarea elevului cu CES; 

● Registru CDS,anul de studii 2021-2022, aprobat de directorul instituției. 

● Raportul de activitate al CMI ,anul de studii 2021-2022; discutat în cadrul CP , proces-

verbal nr. 5 al CMI din data de 30.05.2022: 

● Registru de evidență a proceselor verbale. 

● Acordul părinților pentru evaluarea copiilor(CREI) 

● Planuri educaționale individualizate elaborate pentru fiecare elev cu cerințe educaționale 

speciale din instituția de învățământ care necesită conform raportului Serviciului de 

Asistență Psihopedagogică de individualizarea procesului educațional. 

●  Planurile educaționale individualizate sunt întocmite în conformitate cu procedurile 

aprobate și sunt monitorizate o dată la jumătate de an. 

●  Fiecare copil cu CES din instituția de învățământ dispune de condiții specifice și 

individualizate pentru evaluarea finală și certificate în conformitate cu cerințele 

educaționale speciale. 

●  Rezultatul analizei interviurilor realizate cu elevii, părinții elevilor cu CES. 

● .Rapoartele semestriale şi anuale prezentate în cadrul şedinţelor Consiliului  Profesoral cu 

privire la progresul şi reuşita şcolară.   

● CDS împreună cu CD monitorizează  în permanenţă progresul și dezvoltarea fizică a 

fiecărui elev. 

●  Monitorizarea evoluției  generale a elevului se realizează  pe domenii de dezvoltare și 

discipline de studii. În fiecare lună şi la finele semestrului se completează  indicatorii de 

progres în tabelul respectiv al PEI (anexă obligatorie) la data stabilită.  

● Condica de pregătire suplimentară a elevilor 

● Situația academică lunară și semestrială 

● Raport de analiză a probelor de evaluare inițiale , semestriale și finale 

Constatări  La finele sem. I şi a anului de studii sunt prezentate : 

● Situația academică pentru toate treptele de şcolarizare şi pe clase în parte unde se iau 

decizii de îmbunătăţire a situaţiei şcolare a elevilor ce au potenţial intelectual înalt şi note, 

calificative scăzute la unele discipline. 

●  Starea de bine a elevilor este monitorizată de către psihologul şcolar, în special –adaptarea 

elevilor cl.I, V, X , prin întocmirea unui raport.  

●  CMI monitorizează rezultatele evaluărilor iniţiale şi referirea elevilor către SAP Soroca  

spre evaluare complexă. 

Pondere și 

punctaj  

Pondere: 1   Autoevaluare conform 

criteriilor: 1  

Punctaj acordat: 1  
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acordat  

Domeniu: Curriculum/proces educaţional:  

● Indicator 3.1.5. Desfăşurarea procesului educaţional în concordanţă cu particularităţile şi nevoile specifice 

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

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

Dovezi  ● Rezultatul analizelor lecțiilor, activităților extrașcolare, altor activități organizate în cadrul 

instituției de învățământ. Activitate de dezvoltare și recuperare dedicată Zilei Internaționale 

a copiilor cu dizabilități ,,Toți suntem egali ”,data 3 septembrie 2021; 

● Rezultatul analizei Fondului bibliotecii cu referire la materiale didactice, acte normative 

privind implementarea educației incluzive. 

●  PEI elaborat în conformitate cu Structura- Model și  Ghidul de implementare aprobat prin 

Ordinul ME Nr. 952 din 06.12.2011 Ordine emise de directorul instituţiei cu privire la 

constituirea echipei de elaborare a PEI 

● Program de activitate a CMI 

● Curriculumul modificat pentru 9 elevi cu CES, aprobat de directorul instituției la data de 

20.09.2021; 

● Notă informativă cu privire la organizarea și desfășurarea ședințelor online  de sensibilizare 

și implicare a părinților în activitatea copiilor cu CES, în contextul pandemiei COVID-19, 

din data de 19.10.2021 

● Notă informativă privire la organizarea și desfășurarea ședințelor online  cu părinții  copiilor 

cu CES:,, Rolul planului educațional individualizat și frecventarea CREI de către copii cu 

CES, în contextul pandemiei COVID-19,”din data de 17.11.2021; 

● Notă informativă privire la organizarea și desfășurarea ședințelor de lucru în cadrul 

Comisiei Consiliere și Dezvoltarea personală :,, Implicarea profesorului în instruirea 

/educarea elevilor cu CES , în contextul pandemiei COVID-19,”din 30.11.2021; 

● Procese verbale ale ședințelor CMI  și administrației liceului Nr. 1 din din 15.09.2021; Nr.2 

din din 15.09.2021; 06.04.2022); 

● PEI elaborat în conformitate cu Structura Model și Ghidul de implementare aprobat prin 

ordinul  ME nr.952 din 06.12.2011. 

● Procese verbale ale ședințelor organizate de CMI despre rezultatele monitorizării PEI , care 

decide asupra modificării/actualizării PEI.      În  PEI este indicat  denumirea serviciului, 

specialiștii care vor presta servicii, data de încadrare a elevului, data şi perioada/frecvența 

prestării serviciului, adaptările și/sau modificările curriculare care se consemnează în PEI-ul 

copilului, se examinează și se coordonează  

de   CMI și, ca parte componentă a PEI, se aprobă la ședința Consiliului profesoral al 

instituției de învățământ. 

● Organizarea și desfășurarea Olimpiadelor școlare locale, la nivelul claselor primare(raport) 

● Concursul raional: G. Vieru Suflet din sufletul nostru. 

● Participarea la concursul internațional„ Pro-Lectura„ Notă informative din 24.02.2022; 

● Săptămâna claselor primare, (notă informativă din 04.03.2022), raport de activitate 

prezentat în cadrul reuniunii metodice raționale; 

● Crearea stării de bine la locul de muncă: acces la TIC, bibliotecă, sală de lectură; 

● Acordarea diplomelor elevilor pentru participarea la diferite activități instructive și 

extrașcolare locale și raționale; (modele de diplome) 

 

Constatări  - Fiecare copil cu cerințe educaționale speciale are un plan educațional individualizat , curriculum 

adaptat în funcție de recomandările SAP. Cadrele didactice folosesc materialele didactice în 
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concordanță cu nevoile specifice ale elevilor.Ordine cu privire la constituirea echipei de elaborare a 

PEI în baza Rapoartelor emise de SAP Cahul. 

 

-Ordin cu privire la constituirea Comisiei de Orientare și Consiliere (septembrie, annual) 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 2   Autoevaluare conform 

criteriilor: 0,75 

Punctaj acordat: 1,5  

 

 

 

 

 

 

Standard 3.2. Politicile şi practicile din instituţia de învăţământ sunt incluzive, 

nediscriminatorii şi respectă diferenţele individuale Domeniu: Management: 

Indicator 3.2.1. Existenţa, în documentele de planificare, a mecanismelor de identificare şi combatere a oricăror 

forme de discriminare şi de respectare a diferenţelor individuale 

Dovezi  ● Program de activitate privind combaterea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 

copilului, anul de învățământ 2021-2022, aprobat de directorul instituției la data de 

16.09.2021; 

● Registrul de evidență a  sesizarilor privind cazurile suspecte de ANET, 2021-2022; 

● Raport privind activitatea comisiei pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar și 

absenteismului,anul de studii 2021-2022; 

● Notă informativă la Campania :,, Să creștem fără violență”din 26.11.2021, prezentată în 

cadrul ANET; 

● Registru CDS, anul de studii 2021-2022, aprobat de directorul instituției; 

● Chestionar pentru elevi  aplicat în cadrul ședinței elevilor din grupul de risc, din 14.10.2021; 

● Chestionar pentru părinți aplicat în cadrul ședinței CP, 30.11.2021; 

● Fișă de monitorizare a evoluției în dezvoltarea elevului cu CES; 

● Planul managerial  al  directorului adjunct educație pentru anul de studii 2021-2022,aprobat 

de directorul instituției la data de 16.09.2021; 

● Procese verbale ale Consiliului Profesoral privind organizarea ședințelor de informare a 

tuturor angajaților instituției  privind procedura de identificare, înregistrare și evaluare 

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

● Planul operațional a instituției de învățământ conține activități planificate cu părinții; 

● Planul operațional a instituției de învățământ conține activități privind dezvoltarea 

toleranței și promovarea interacțiunilor interpersonale bazate  pe respect reciproc și 

acceptarea diferențelor; 

● Fișa de sesizare , Formularele-tip, registre (în cazul existenței formelor de discriminare). 

● PDI și PAI conțin mecanisme de identificare și combatere a discriminării și respectării 

diferențelor individuale   

● Regulamentul intern al instituției. 

● Fișele de post ale cadrelor didactice conțin stipulări privind obligativitatea sesizării 

cazurilor de violență,neglijare,exploatare și trafic al copilului 

● Planul de activitate a coordonatorului ANET 

● Planul de activitate a psihologului școlar 

 

Constatări  În instituție funcționează mecanismele de identificare și combatere a oricăror forme de discriminare 

și de respectare a diferențelor individuale. Responsabili- cadre didactice și nondidactice 
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Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:1  Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat: 1  

Indicator 3.2.2. Promovarea diversităţii, inclusiv a interculturalităţii, în planurile strategice şi operaţionale ale 

instituţiei, prin program, activități care au ca ţintă educaţia incluzivă şi nevoile copiilor cu CES 

Dovezi  ● Activități extracurriculare cu implicarea elevilor cu CES(în instituție și în CREI) : 

● Expozițiile de desene în cadrul liceului cu tematica: Iubite Profesor”,  Crăciun Fericit, 1 

Martie- Mărțișorul, ” 8 Martie- de ziua Mamelor” 

●  Confecționarea felicitarilor cu prilejul sărbătorii de  8 Martie . 

● Activitate pentru elevii cu CES în CREI cu ocazia sărbătorilor de iarnă cu genericul ” Un 

dar de la Moș Crăciun”. 

● Campania caritabilă ,, Dăruim bunătate, dăruim de toate”,13-21.12.2021; 

● Activitatea dedicată zilei internațională a copiilor cu dizabilități :,, Imaginea unui copil 

fericit”, 03.12.2021(PPT) ; 

● Notă informativă  cu privire la activitatea- Imaginea unui copil fericit.”,03.12.2021 ; 

● Planul săptămânal/lunar de activitate educativă, anul de studii 2021-2022;aprobat de 

directorul instituției ; 

● Planuri de lungă durată la disciplina Dezvoltarea personală, aprobate de către directorul 

instituției ; 

● Planuri de lungă durată la orele extrașcolare, aprobate de către directorul instituției ; 

● Seminar metodic ”Aspecte manageriale privind implementarea Reperelor metodologice de 

organizare a procesului educațional în condiții mixte, în contextul epidemiologic Covid 19”, 

29.12.2020 , online. 

● Proiecte de scurtă durată la Dezvoltarea Personală ; (anexe) 

Constatări  Activităţile date au fost realizate de către CD, CDS,  psiholog în cadrul orelor, activităților 

extracurriculare/ extrașcolare, activități educaționale desfășurate în CREI, având ca țintă educația 

incluzivă și nevoile copiilor cu CES. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 2   Autoevaluare conform 

criteriilor: 1 

Punctaj acordat: 2 

Domeniu: Capacitate instituţională: Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferenţelor individuale prin aplicarea 

procedurilor de prevenire, identificare, semnalare, evaluare şi so1uţionare a situațiilor de discriminare şi informarea 

personalului, a elevilor/ copiilor şi reprezentanţilor  legali cu privire la utilizarea acestor proceduri  

Dovezi  ● Ordinul  nr. 80 ,, Cu privire la crearea echipelor  de elaborare PEI”, din 10.09.2021; În baza 
ordinului MEC  nr.952 din 06.12.2011, cu privire la aprobarea structurii- model și Ghidului 
privind elaborarea și realizarea Planului Educațional Individualizat și la recomandarea CMI 
, în baza raportului de evaluare a CCE elaborat de SAP ; 

●  Lista elevilor din grupul de risc, anul de studii 2021-2022(conform Legii nr.140 din 
14.06.2013); 

● Ordin de desemnare  a unei persoane din rândul cadrelor didactice  Ordin de angajare a 
persoanei desemnate din rândul membrilor administrației instituției în calitate de 
coordonator al activităților de prevenire, identificare, raportare, referire și asistență în 
cazurile de violență față de copii; 

● Existența CREI; 
● Anual se aprobă lista beneficiarilor centrului; 
● Crearea / constituirea Consiliului de Etică în instituție; 

● Prevederea acțiunilor privind identificarea / soluționarea cazurilor de violență, discriminare 

, fișa de post.n calitate de coordonator al activităților de prevenire, identificare, raportare, 

referire și asistență în cazurile  de violență față de copii                                                                                                                        
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Constatări  Instituția posedă un instrument de monitorizare în privința șanselor egale de incluziune a tuturor 

elevilor și respectarea diferențelor individuale. Sunt elaborate rapoarte ANET. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:1  Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:1 

 

Domeniu: Curriculum/proces educaţional:  

Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusive a curriculumului diferenţiat/ adaptat pentru copiii cu 

CES, şi evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor/ copiilor, în scopul respectării individualităţii şi tratării 

valorice a lor 

Dovezi   

● Rezultatele observării privind desfășurarea orelor la clasă , activităților 

extrașcolare,activităților educaționale desfășurate la Centru de Resurse pentru educația 

incluzivă cu participarea elevilor cu CES  și a copiilor normativi: Activitate de dezvoltare și 

recuperare dedicată Zilei Internaționale a copiilor cu dizabilități ,,Toți suntem egali ”, 

03.09.septembrie 2021; 

● Date stocate privind progresul și dezvoltarea elevilor; 

●  Rezultatele chestionării părinților privind informarea elevilor și părinților , inclusiv ai celor 

cu CES privind progresul realizat și rezultatele școlare. 

● Rezultatele observării privind desfășurarea orelor la clasă,activităților 

extrașcolare,activităților educaționale desfășurate la CREI cu participarea elevilor cu CES  

● Stocarea datelor cu privire la progresul și dezvoltarea elevilor 

● Echipa PEI decide numărul disciplinelor , pentru fiecare elev în parte, pentru care se 

elaborează CM 

● Adaptările și /sau modificările curricular se consemnează în PEI-ul copilului,se examinează 

și se coordonează de CMI și se aprobă de CP. 

● Fișă de autoevaluare a activității diriginților , anul 2021-2022; 

● Fișă de monitorizare a evoluției în dezvoltarea elevului cu CES; 

● Fișe de evaluare-asistență  a lecțiilor la Dezvoltarea Personală, anul 2021-2022 (1); 

● Fișe de monitorizare la disciplina Dezvoltarea Personală, din 15.12.2021;25.05.2022 ; 

● Fișe de asistență a orelor extrașcolare, 2021-2022; 

● Lista CD care elaborează proba de evaluare în baza Curriculumului modificat ; 

● Lista nominală a copiilor cu CES, 2021-2022 ; 

● Lista nominală a elevilor cu CES -examen de absolvire ; 

● Informații cu referire la copiii cu dizabilități, anul de studii 2021-2022. 

Constatări  Toți elevii din instituție sunt tratați în mod echitabil prin aplicarea eficientă a documentelor de 

politici incluzive,a curriculumului, inclusive a curriculumului diferențiat/adaptat pentru copiii cu 

CES, prin diverse activități de cunoaștere și evaluare a progresului fiecărui elev, prin mecanisme de 

susținere a individualității și tratării valorice a fiecăruia, prin activități ce îi încurajează să participle 

active la propriul proces de învățare. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor: 1 

Punctaj acordat: 2 

Indicator 3.2.5. Recunoaşterea de către elevi/ copii a situaţiilor de nerespectare a diferenţelor individuale şi de 

discriminare şi manifestarea capacităţii de a le prezenta în cunoştinţă de cauză  

Dovezi  ● Boxa de opinii de lângă cabinetul psihologului școlar 
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● Campanie de informare ” Parteneriatul familie- școală în depășirea problemelor 

educaționale” 

● Planul de activitate a psihologului școlar  

● Raport de activitate psiholog școlar 

Constatări   Starea de bine a elevilor în școală este un obiectiv prioritar în activitatea instituției. Responsabilul 

ANET din instituție desfășoară activități de informare, de prevenire a cazurilor de abuz: seminare, 

convorbiri individuale. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform 

criteriilor: 1 

Punctaj acordat-1 

Standard 3.3. Toţi copiii 

beneficiază de mediu accesibil 

şi favorabil 

 Domeniu: Management: 

Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituţionale disponibile pentru asigurarea unui mediu accesibil şi sigur pentru 

fiecare elev/ copil, inclusive cu CES şi identificarea, procurarea şi utilizarea resurselor noi  

Dovezi  ● Cabinetele CREI sunt dotate cu tehnica necesară pentru buna desfășurare a 

activităților 

● În fiecare sală de clasă  la treapta gimnaziala există câte un televizor SMART TV 

● În fiecare sală de clasă  la treapta liceala există conexiune  internet  

● Executarea bugetului este discutată la ședințele CA, CP, Consiliul Reprezentativ al Părinților 

Constatări  Instituția : 

● asigură crearea unui  mediu accesibil și favorabil pentru fiecare elev 

● planifică riguros resursele umane și materiale, interne și comunitare 

● utilizează rațional resursele disponibile 

● Identifică și procură la timpul potrivit resurse noi. 

Cadrele didactice: 

● participă la activități de formare a competențelor digitale 

● aplică TIC în procesul de învățare 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 2   Autoevaluare conform 

criteriilor: 1 

Punctaj acordat: 2  

Indicator 3.3.2. Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi a accesului, conform legii, la datele de interes 

public 

Dovezi  ● Regulamentul de ordine interioară a instituției conține stipulări privind protecția datelor cu 

caracter personal. 

● Acte privind cheltuielile de întreținere a serviciilor de educație incluzivă conform legislației. 

Dosarele personale ale elevilor şi ale angajaţilor din liceu sunt păstrate în siguranţă şi doar 

un număr limitat de angajaţi au acces la ele.  

● Diriginții semnează anual o Declarație prin care se obligă să nu divulge datele cu caracter 

personal din SIME 

Constatări  La editarea, completarea şi modificarea datelor din SIME, SAPD, SIPAS  au acces doar persoane 

autorizate şi desemnate prin ordin al directorului 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 1   Autoevaluare conform 

criteriilor: 1  

Punctaj acordat: 1  

Domeniu: Capacitate instituţională:  
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Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor/ copiilor, a spaţiilor dotate, 

conform specificului educaţiei, a spaţii1or destinate serviciilor de sprijin 

Dovezi  Instituţia dispune de : 

● 1 cabinet CREI 

● 1 cabinet – psiholog școlar 

● Teren şi săli de sport 

● Bibliotecă și sală de lectură, 

● Sală de festivităţi 

● 2 cabinete de informatică 

● 1 laboratoare de fizică ,1 laborator de chimie, cabinetul de biologie, cabinet lingofonic 

dotate corespunzător 

● Cabinet Metodic 

●  Săli de clasă dotate cu televizoare, 14 table interactive, 1 cabinete lingofonice, proiectoare, 

laptopuri, ecrane, planse didactic imprimante multifuncționale. 

. 

Constatări  Resursele materiale, financiare şi umane  din instituţie permit desfăşurarea unui învăţământ de 

calitate. 

Instituția a fost reparată capital și dotată cu echipament necesar în cadrul  Proiectului  ”Reforma 

Învățământului în Moldova” 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 2   Autoevaluare conform 

criteriilor: 0,75 

Punctaj acordat: 1,5  

 

 

Domeniu: Curriculum/proces educaţional:  

Indicator 3.3.4.Punerea în aplicare a mijloacelor de invăţământ şi a auxiliarelor curriculare, utilizând tehnologii 

informaţionale şi de comunicare adaptate necesităţilor tuturor elevilor/ copiilor 

Dovezi  ● Rezultatele observării privind existența unei tehnologii informatice și de comunicare (o rețea 

funcțională de calculatoare) adaptată la necesitățile tuturor elevilor, inclusive a elevilor cu 

CES. 

● Rezultatele observării privind conectarea la Internet a rețelei de calculatoare. 

● Rezultatele observării privind accesul tuturor elevilor, inclisiv al elevilor cu CES și al 

cadrelor didactice la rețeaua de calculatoare pentru documentare și informare în timpul și în 

afara orelor de profil din programul școlar. 

● .Dotarea instituţiei cu mijloacele existente permite utilizarea lor în cadrul lecţiilor. Elevii 

participă la cercuri şi secţii, iar după lecţii elevii din familiile vulnerabile rămân în centrul 

CREI pentru a-şi pregăti unele teme.   

● Cursuri de formare a competențelor digitale a învățătoarelor clasei a IV-a, (certificate de 

participare) 

● PLD la Educație digital, clasele primare; (anexe) 

Constatări  Oferirea şi prestarea unui învăţământ interactiv şi de calitate. Elevii primesc premii pentru merite 

deosebite oferite de Direcția Învățământ Consiliul Raional pentru implicarea active în diverse 

concursuri raionale, naționale și internaționale. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 2   Autoevaluare conform 

criteriilor: 0,75 

Punctaj acordat: 1,5 
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Dimensiun

ea 3   

Puncte forte  Puncte slabe  

 ● 1 cabinet CREI dotate conform 

cerințelor 

●  CDS instruit  

● Servicii oferite de către  psihologul 

școlar 

● Elevii cu CES implicați în diverse 

activități 

● Boxa de opinii și informații cu privire la 

procedurile de prevenire și soluționare a 

situațiilor ANET 

Număr mare a elevilor cu CES. 

Lipsa TIC-ului în familiile unor elevi cu CES și a 

competențelor digitale ale părinților 

Elevii cu CES nu sunt acceptați de unii elevi din 

colectivul clasei. 

 Oportunități Riscuri 

Implicarea părinților și altor parteneri în 

procesul educațional al elevilor ci CES. 

Colaborarea cu SAP. 

Creșterea numărului elevilor cu CES. 

Lipsa proiectelor de pedagogizare a părinților în 

vederea socializării elevilor cu CES. 

 

Dimensiune IV. EFICIENŢĂ EDUCAŢIONALĂ  

Standard 4.1. Instituţia creează  condiţii de organizare şi realizare a unui proces educaţional de calitate  

Domeniu: Management:  

Indicator 4.1.1. Orientarea spre creşterea calitătii educaţiei şi spre îmbunătăţirea continuă a resurselor 

umane şi materiale în planurile strategice şi operaţionale ale instituţiei, cu mecanisme de monitorizare a 

eficienţei educaţionale 

Dovezi  ● Proiectul de dezvoltare al instituției, aprobat la CP din 10.09.2021 

● Planul de activitate al instituției , aprobat la CP din 10.09.2021 

● Programe operaționale  

● Prioritățile, obiectivele și activitățile reflectă toate domeniile vieții școlare 

● Situația academică lunară,  semestrială și anuală  

● Rezultatele concursurilor pe obiecte 

● Planul de activitate al  comisiei metodice a claselor primare și comisiei Consiliere și 

dezvoltare personală; 

● Planul  de activitate  al  comisiei de atestare (mapa cu documente ce atestă procesul de 

atestare) 

● Raport de activitate a directorului adjunct la clasele primare; 

● Plan săptămânal pentru anul de studii 2021-2022;   

● Raport cu privire la implementarea curriculumului școlar pentru I semestru; (anexe) 

● Raport cu privire la desfășurarea evaluărilor finale pentru I, II semestru;(anexe) 

● Raport de activitate al comisiei claselor primare pentru anul de studii 2021-2022; 

● Raport cu privire la recuperarea orelor(25,26 octombrie); 

● Evaluarea calității demersului educațional prin: Fișe de asistențe la ore(mapa cu fișele de 

asistențe) 

● Desfășurarea  olimpiadelor școlare la clasele primare;(anexe)-raport 

● Raportul testării naționale;(mapa cu documentele ce vizează testarea națională) 

● Participarea la concursul internațional „ Pro-Lectura„ Notă informative din 24.02.2022; 
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● Indicatori statistici privind calitatea procesului educațional: media semestrială/anuală, % 

reușitei,% calității la nivel de clase/trepte de școlaritate .(fluctuația elevilor) 

● Planul de activitate al Comisiilor Metodice. 

● Planul de activitate al Comisiei de atestare. 

● Raport de activitate al DAI. 

● Raport cu privire la rezultatele l semestru, anual. 

● Raport de activitate al Comisiilor Metodice. 

● Raport cu privire la recuperarea orelor(25,26 octombrie, decembrie,mai –Tezele anuale) 

● Fișe de asistențe la ore(Registru) 

● Desfășurarea Olimpiadei școlare.Raport. 

● Raportul rezultatelor examenelor de Capacitate și BAC. 

● Indicatori statistici privind calitatea procesului educational. Raport. 

● Fișe de asistență a orelor extrașcolare, 2021-2022; 

 

Constatări  Planurile,proiectele strategice și operaționale ale instituției proiectează sistemic cu mici lacune, 

mecanisme orientate spre creșterea calității educației, spre îmbunătățirea continuă a resurselor umane 

și materiale cu mecanisme de monitorizare a eficienței educaționale. Conform planului de dezvoltare 

și cel anual sunt emise ordine de control,sunt întocmite note informative, procese verbale ale 

ședințelor:CM, fișele de asistență la ore și portofoliile CD. Prevederi orientate spre creșterea calității 

educației și spre îmbunătățirea continuă a resurselor umane și material sunt stipulate în  PDI. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor: 1  

Punctaj acordat: 2 

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

operaţionale ale instituţiei, inclusiv ale structurilor asociative ale părinţilor şi elevilor 

Dovezi  ● Rapoarte prezentate în cadrul ședințelor CA și CP 

● Rapoarte de activitate ale directorului , Comisiilor metodice; 

● Procese verbale ale Comisiilor metodice, CP; 

● Note informative. 

● Procese verbale ale Comisiilor metodice 

● Procese verbale ale Comisiei de Atestare 

● Rapoarte cu privire la controlul complex pe clase ( micro consilii profesorale- clase 

absolvente) 

● Planul de activitate a Comisiei claselor primare, discutat și aprobat la data de 30. 08 2021; 

● Planul activităților extrașcolare și extracurriculare;(Planul managerial, discutat și aprobat la 

data de 15.09.2021)anexe 

● Procese verbale din cadrul procesului de atestare; 

●  (proces-verbal N1 din  05.10.21; N2 din10.11.21; N3 din 16.11.21;(anexe) 

● Fișe de asistențe la lecții;(anexe)(Mapa cu documente elaborate, aprobate) 

● Note informative cu privire la controalele tematice; (01-12.11.21; 21.02-18.03.2022; 04-

15.04.2022) (anexe) 

● Raport de activitate al comisiei claselor primare anul de studii 2021-2022; 

● Raportul semestrial de monitorizare a procesului educațional conform indicatorilor de 

bază;(anexe) 

● Registru de evidență a  activităților de dezvoltare profesională; 

● Note informative cu privire la  respectarea instrucțiunii de completare a catalogului școlar; 

(14.08.21; 28.09.21; 27.10.21; 27.12.21; 30.03.2022; 02.06.2022), (anexe) 
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● Respectarea metodologiei managementul temelor pentru acasă; process-verbal N1din 

14.08.21(anexe) 

● Raport cu privire la implementarea curriculumului școlar pentru I, II semestru; (anexe) 

● Raport cu privire la desfășurarea evaluărilor finale pentru I, II semestru;(anexe) 

● Raport de activitate al comisiei claselor primare (I, II semestru)(anexe) 

● Procese-verbale ale Comisiilor Metodice.(anexe) 

● Procese-verbale ale Comisiei de Atestare.(anexe) 

● Fișe de asistențe la ore. Registru. 

● Note informative cu privire la completarea catalogului. (anexe) 

● Raport cu privire la rezultatele tezelor :de iarnă, de vară.(anexe) 

● Raport cu privire la Testarea națională cl. a IX și a XII.(anexe) 

Constatări  Instituția realizează efectiv programele și activitățile preconizate în planurile strategice și 

operaționale, inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și elevilor 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor: 1  

Punctaj acordat: 2 

Indicator 4.1.3. Asigurarea, în activitatea consiliilor şi comisiilor din Instituţie, a modului transparent, 
democratic şi echitabil al deciziilor cu privire la politicile instituţionale, cu aplicarea mecanismelor de 
monitorizare a eficienţei educaționale, şi promovarea unui model eficient de comunicare internă şi externă cu 
privire la calitatea serviciilor prestate  

Dovezi  ● Aviziere cu informații relevante despre serviciile educaționale prestate de instituția de 
învățământ 

● Chestionare aplicate de CA și CE 
● Procese verbale  

● Planuri de remediere  

● Rapoarte de autoevaluare a cadrelor de conducere; 

● Raport de activitate a comisiilor metodice; 

● Procese verbale; 

● Note informative 

● Planul de îmbunătățire a calității educaționale; 
● Raportul semestrial de monitorizare a procesului educațional conform indicatorilor de 

bază;(anexe) 
● Registru de evidență a  activităților de dezvoltare profesională; 
● Note informative cu privire la  respectarea instrucțiunii de completare a catalogului școlar; 

(14.08.21; 28.09.21; 27.10.21; 27.12.21; 30.03.2022; 02.06.2022), (anexe) 
● Respectarea metodologiei managementul temelor pentru acasă; process-verbal N1din 

14.08.21(anexe) 
● Fișe de asistențe la lecții;(anexe)(Mapa cu documente elaborate, aprobate) 
● Note informative cu privire la controalele tematice; (01-12.11.21; 21.02-18.03.2022; 04-

15.04.2022) (anexe) 
● Raport de  activitate al comisiei claselor primare anul de studii 2021-2022; 
● Registru de evidență a activității de dezvoltare profesională.(anexe) 
● Notă informativă cu privire la  respectarea instrucțiunii de completare a catalogului din 

10.09.2021. 
● Fișe de asistențe la ore. Registru. 
● Raport de  activitate al Comisiilor Metodice. 
●  

Constatări  Funcționarea consiliilor și comisiilor din instituție are la bază modul transparent, democratic și 

echitabil în luarea deciziilor cu privire la politicile educaționale.Pentru organizarea ședințelor sunt 

preconizați termeni de realizare, responsabili și forma de prezentare a informației.În mecanismul de 

monitorizare a eficienței educaționale lipsește planul de îmbunătățire a proceselor ce demonstrează 

abateri de la obiectivele propuse. 
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Pondere și 
punctaj  
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor: 0,75  

Punctaj acordat: 1,5 

Domeniu: Capacitate instituţională:  

Indicator 4.1.4.Organizarea procesului educaţional în raport cu obiectivele şi misiunea instituţiei de 

învăţământ printr-o infrastructură adaptată necesităţilor acesteia 

Dovezi     Activitățile anuale planificate, în anul școlar 2021-2022, au reieșit din misiunea și obiectivele 

instituției. Accentul a fost pus pe respectarea continua a standardelor de calitate și prevederilor 

legale în domeniul educației, asigurând respectarea normelor sanitaro-igienice în contextul 

epidemiologic Covid 19. Infrastructura este în cea mai mare parte adaptată necesităților instituției. 

Misiunea: ”Transformarea instituției într-un centru de resurse educaționale și de servicii de calitate 

oferite comunității în soluționarea problemelor școlii .” 

●  Contracte cu diverși furnizori; 

● Analize a raportului număr de copii, număr de săli de clasă; 

● Echipament special pentru elevii cu CES, număr de mese,scaune, gradul de corespundere cu 

particularitățile anatomo-fiziologice a copiilor; 

● Numărul și tipul spațiilor școlare corespunde în raport cu profilul unității de învățământ și 

numărul total de elevi., 

● Spațiile școlare accesibile pentru toți elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale,. 

Numărul de mese,scaune; gradul de corespundere cu particularitățile anatomo-fiziologice ale 

elevilor. 

Constatări  Procesul educational este organizat în raport cu obiectivele și cu misiunea instituției de învățământ 

printr-o infrastructură  adaptată necesităților.Instituția dispune de echipament necesar și spații în 

corespundere cu particularitățile de vârstă. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 2   Autoevaluare conform 

criteriilor: 0,75 

Punctaj acordat: 1,5 

Indicator 4.1.5. Prezenţa şi aplicarea unei varietăţi de echipamente, materiale şi auxiliare curriculare necesare 

valorificării curriculumului naţional, inclusiv a componentelor locale ale acesteia, a curriculumului adaptat şi a 

planurilor educaţionale individualizate 

Dovezi  ●  Portofoliile cadrelor didactice. 

● Fond de carte adecvat numărului de elevi, inventarul bibliotecii școlare. 

●  Lista de achiziții. 

●  Facturi fiscale sau alte documente de achiziție a echipamentelor. 

●  Contractul de conectare la internet. 

● 14 table interactive și 12 proiectoare. 

●  Inventar pentru sport 

● Sală de sport adaptată pentru judo  

● Sală de calculatoare pentru învățământul primar 

Constatări  Instituția a fost dotată, în cadrul Proiectului ”Reforma Învățământului în Republica Moldova”, cu 

variate echipamente, materiale didactice și auxiliare curriculare moderne potrivite oricăror contexte 

educaționale actuale și  le aplică eficient. CD utilizează TIC. Instituția este abonată la presa 

periodică. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 2   Autoevaluare conform 

criteriilor: 1 

Punctaj acordat: 2 

Indicator 4.1.6. Încadrarea personalului didactic şi auxiliar calificat, 

deţinător de grade didactice (eventual titluri ştiinţifice), pentru realizarea 

finalităţilor stabilite în conformitate cu normativele în vigoare  

Dovezi  ● Necesarul de personal didactic și cel auxiliar calificat acoperit în proporție de 100%.   

● 85,39% din cadrele didactice dețin grade didactice , din ele 15,69% -gradul I și superior.  
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● Dosare personale, dovezi privind angajarea , promovarea, pregătirea psihopedagogică și de 

specialitate conform prevederilor, normativelor în vigoare.  

● Documente privind normarea activității personalului.  

● Contracte de muncă.  

● Fișele de post 

● 7.Fișe și alte documente de evaluare.  

● Regulament de ordine internă; 

● Dosarul cu ordine interne; 

● Statele de funcții cu necesarul de personal didactic și cel auxiliar calificat acoperit în 

proporție de minim 85 %; 

● Dosare personale,privind angajarea ,promovarea, pregătirea psihopedagogică și de 

specialitate conform prevederilor normativelor în vigoare; 

● Documente privind normarea activității personalului; 

● Contracte de muncă; 

● Fișe și documente de evaluare; 

● Portofoliul CD; 

● Portofoliile de atestare. 

● Planul  de activitate  al  comisiei de atestare (mapa cu documente ce atestă procesul de 

atestare) 

 

Constatări  Instituția de învățământ dispune și încadrează personalul didactic și auxiliar calificat, deținător de 

grade didactice ceea ce se reflectă pozitiv în realizărilor stabilite în conformitate cu normativele în 

vigoare. Drept dovadă sunt: dosarele personale, portofoliul CD, portofoliile de atestare, certificatele 

de la formări, cartea de ordine. Portofoliile CD necesită unele îmbunătățiri Realizarea finalităților 

stabilite în conformitate cu normativele în vigoare sunt asigurate  cu cadre  deținătoare de grade 

didactice.  

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform 

criteriilor: 0,5 

 Punctaj acordat: 0,5 

 

Domeniu: Curriculum/proces educaţional:  

Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condiţiile locale şi instituţionale, în limitele permise de 

cadrul normativ  

Dovezi  Istoria românilor și universală: 

● Proiecte individuale ( gimnaziu și liceu)ce reflectă cunoașterea istoriei localității- ”Din 

istoria ținutului natal:Soroca Medievală”,               ” Monumente de arhitectură antică și 

medievală din raion” 

● Procesul de predare învățare evaluare se realizează prin intermediul prezentării 

proiectelor,schemelor,tabele filme ppt,concursuri,interviuri,vizite la muzeu,cetate,etc..  

Biologie  

● Ore de educație ecologică- clasele 8-9 

● Bilunarul ecologic realizat prin intermediul: proiectelor, filmelor, ppt, excursii, interviuri, 

concursuri, activități de salubrizare și înverzire. 

● Săptămâna Națională a Voluntariatului- înverzirea spațiului  

Chimie 

● Concurs Național ”Mediul local și dezvoltare durabilă” – Morari Valeria –locul I 

● Proiect Național în colaborare cu Ministerul Mediului ”Crearea sectorului dendrologic în 

cadrul IP LT ”Petru Rareș” 
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● Concurs Internațional Pro Lectura februarie-martie. Notă informativă. 

● Concurs raional ,, Poezia În vers ” de dor 18 martie.Notă informativă. 

● Concurs Republican ,,La izvoarele înțelepciunii”  octombrie 2021.(anexe) 

● Concurs radiofonic ,,Ars Adolescentina” noiembrie 2021.(anexe) 

● PLD la obiecte; (anexe) 

● PLD - la Dezvoltarea Personală; 

Constatări Instituția implementează și monitorizează un curriculum cu adaptare la condițiile locale și 

instituționale, în limitele permise de cadrul normativ. Orele opționale sunt repartizate conform 

planului cadru. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 2  Autoevaluare conform 

criteriilor: 0,75 

 Punctaj acordat: 1,5 

Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică 

eficient resursele educaţionale în raport cu 

finalităţile stabilite prin curriculumul 

naţional  

Domeniu: Management:  

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

instituţională, curriculum adaptat, PEI) 

Dovezi  ● Planul de activitate instituțională.  

● Planurile de activitate a Comisiilor Metodice. 

● Monitorizarea prin asistări la ore,controlul cataloagelor școlare, a PPLD și cele zilnice. 

● Procese verbale a CP,CA. 

● PDI 

● Sistem de monitorizare a procesului educațional din IP LT ”Vasile Alecsandri”: 

● Calitatea procesului educațional: condiții , organizare, rezultate 

● Calitatea resurselor umane 

● Calitatea resurselor materiale 

● Management și dezvoltare instituțională 

● Relația cu comunitatea 

● Graficul  formării continuă și graficul atestării a CD; ( mapa cu documentele ce vizează 

procesul de atestare( anexe) 

● Procesele verbale ale comisiei de atestare;(mapa cu documente cu privire la atestarea CD în 

anul de studii 2021-2022) 

● Trening „ Proiectul-metodă alternative de evaluare”. Notă informative din 05.01.2022; 

● Seminar practic „ Învățarea prin cooperare în clasele primare. Notă informativă N.4 din 

10.11.2021 al ședințelor claselor primare; 

● Ședințe metodice în cadrul comisiei claselor primare;(mapa cu procese verbale-anexe); 

● Atelier de lucru „Aspecte în predarea –evaluarea la disciplina DP;(mapa cu documente 

utilizate) 

● Participarea la cursurile de formare la educația digital, clasele a IV-a(Certificate de 

participare la seminarele de formare a învățătoarelor de clasa a IV-a „Educație digitală”) 

● Prezentarea în cadrul reuniunii raționale a învățătoarelor a comunicării„ Implementarea 

evaluărilor formative în etape la lecțiile de matematică în cl.III-a”, Berdilă (anexată 

prezentarea) 

● Prezentarea raportului de activitate în cadrul săptămânii claselor primare la reuniunea 

raională a învățătoarelor din 05.03.2022, Căruceru Maria(anexată prezentarea) 

● Raportul semestrial de monitorizare a procesului educațional conform indicatorilor de 

bază;(anexe) 
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● Raport cu privire la implementarea curriculumului școlar pentru I, II semestru; (anexe) 

● Raport cu privire la desfășurarea evaluărilor finale pentru I, II semestru;(anexe) 

● Graficul formării continue, al atestării CD(anexe). 

● Procesele-verbale ale Comisiei de atestare(anexe). 

● Tânărul specialist,planul de activitate (anexe). 

 

Constatări  Sistemul de monitorizare creat în instituție permite evaluarea sistematică și elaborarea de rapoarte 

privind realizarea politicilor educaționale și a curriculumului național. Administrația liceului 

monitorizează implementarea curriculumului conform PDS, planului managerial, CM, planificări 

de luungă durată și componentele lecției predare/învățare/evaluare. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform 

criteriilor: 1 

 Punctaj acordat: 1 

Indicator 4.2.2. Prezenţa în planurile strategice şi operaţionale, a programelor şi activităţilor de recrutare şi de 

formare continua a cadrelor didactice din perspectiva nevoilor individuale, instituţionale şi naţionale  

Dovezi  ● 100% - asigurarea instituției cu cadre didactice calificate 

● Este creată o bază de date – Formarea continuă a cadrelor didactice : 

Naționale - 20 credite- 1x3 ani 

Seminare Metodologice pe discipline școlare 

● PDIși PAI.  

● Planul de activitate al Comisiilor  metodice pentru anul de studiu 2021- 2022; 

● Planul de atestare a cadrelor didactice pentru anul de studii 2021- 2022; 

● Activități de formare în cadrul Comisiilor metodice; 

● Ședințe ale CD.  

● Planul de formare continuă;(anexe) 

● Registru de evidență a atestării cadrelor didactice(mapa cu documente de atestare) 

● Participarea în programe de formare: „Pas cu Pas”, „Standardele educaționale”, „Educație 

digitală„,(certificate de participare, planul de formare continuă) 

● Trening „ Proiectul-metodă alternative de evaluare”. Notă informative din 05.01.2022; 

● Seminar practic „ Învățarea prin cooperare în clasele primare. Notă informativă N.4 din 

10.11.2021 al ședințelor claselor primare; 

● Ședințe metodice în cadrul comisiei claselor primare;(mapa cu procese verbale-anexe); 

● Atelier de lucru „Aspecte în predarea –evaluarea la disciplina DP;(mapa cu documente 

utilizate) 

● Diseminarea bunelor practice:„Implementarea ECD în cadrul lecțiilor de matematică în 

clasele primare”, Berdilă Elena (anexe) 

● Planul de formare continuă. Graficul (anexe). 

● Participarea CD la seminare. Registru. 

Constatări  În scopul formării continue a personalului didactic instituţia de învăţământ propune cursuri de 

formare continuă, astfel activităţi de dezvoltare profesională prin seminare, consultaţii individuale, 

schimburi de experienţă.  

În annul 2021-2022 - 8 CD au participat la cursuri de formare profesională; 24 de diriginți ai 

claselor a V-XII –a au participat la seminarul teoretico-practic la dezvoltarea personală.Sunt create 

condiții necesare formării sistematice a cadrelor didactice, atât la nivel de raion , republică ,cât și 

internațional.  

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 1  Autoevaluare conform 

criteriilor: 1  

Punctaj acordat: 1  
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Domeniu: Capacitate instituţională:  

Indicator 4.2.3. Existenţa unui număr suficient de resurse educaţionale (umane, materiale etc.) pentru realizarea 

finalităţilor stabilite prin curriculumul naţional 

Dovezi  ● Resurse umane - asigurare 100%. 

● Dotarea sălilor de clasă cu table interactive -14, televizoare-16 

● Instituția  la parter este conectată la internet -toate sălile de clasă. 

● Sală de sport -dotată cu echipament sportiv, 

● Sală de festivități cu ecran de perete, laptop,proiector fixat de tavan,2 boxe active, boxe  

mici pe perimetrul sălii,3 microfoane fără fir 

● CREI -dotat cu mijloace TIC,literatură,mobilier,materiale didactice. 

● Fiecare cadru didactic deține Curriculum la disciplină, Ghidul de implementare, Reperele 

metodologice, Curriculum la orele opționale(după caz) 

● 2 săli de calculatoare pentru gimnaziu și liceu . 

● Cabinet metodic -2 

Constatări  Toate resursele educaționale existente în instituție oferă posibilitatea realizării eficiente a 

finalităților stabilite prin curriculumul național. În cadrul instituției activează 12 CD de vârstă 

pensionare și conform ofertei care o depunem annual, discuțiilor cu absolvenții de la universitățile 

pedagogice nu reușim să angajăm CD tinere, mai ales la disciplinele exacte. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor: 1 

 Punctaj acordat: 2 

Indicator 4.2.4. Monitorizarea centrării pe Standardele de eficienţă a învăţării, a modului de utilizare a resurselor 
educaţionale şi de aplicare a strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul educaţional 

Dovezi  ●  PDI   
●  Procese verbale ale CP, Comisiilor metodice.  
● Proiectele de lungă durată și proiectele la zi, pe unități de învățare  
● Proiecte ale orelor publice. 
●  Rezultatele analizei lecțiilor,activităților extrașcolare,altor activități organizate în cadrul 

instituției de învățământ. 
● Raport de activitate a comisiei claselor primare, prezentat la CP N1, din 30.08.2022; 
● Planurile activității comisiei metodice al claselor primare, discutat și aprobat la data de 

14.08.2021; 
● Registru de evidență a atestării cadrelor didactice (mapa cu documente de atestare) 
● Planul de formare continuă. Graficul.(anexe) 
● Raport de activitate a Comisiilor metodice. 
● Planul de activitate al Comisiilor Metodice.(anexe) 

Constatări  Instituția monitorizează centrarea pe Standardele de eficienţă a învăţării, a modului de utilizare a 
resurselor educaţionale şi de aplicare a strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul 
educational: Instrumentarul de evaluare, Condica de pregătire suplimentară a elevilor, etc 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor: 1 

 Punctaj acordat: 2 

Domeniu: Curriculum/proces educaţional:  

Indicator 4.2.5.Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educaţiei centrate pe elev/ copil şi pe 

formarea de competenţe, valorificând curriculumul în baza Standardelor de eficienţă a învăţării 

Dovezi  ● Proiecte didactice de lungă durată și proiectele zilnice și unități de învățare 

● Planul de activitate a Comisiilor Metodice. 

● Procese verbale a ședințelor CM,CP.  

● Raport privind controlul complex pe clase. 

●  Chestionare pentru elevi. 

● Ghiduri la toate obiectele. 

● Ghiduri de implementare a aplicațiilor digitale; 
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● Note informative cu privire la asistențe la ore și a activităților extracurriculare 

● Fișe de asistențe la ore; (anexată mapa cu fișele de asistențe la ore) 

● Note informative ale controalelor tematice„Evaluarea nivelului formării competenței de 

comunicare de citit-scris în clasa a IV-a”,din 21.02-18.03.2022;  

● „Realizarea implementării curriculumului la disciplinele 1-4”din 04-15.04.2022; 

● Notă informativă cu privire la Respectarea Regimului Unic Ortografic la limba și literature 

română și matematică” din 26.11.2021(anexe) 

● Note informative cu privire la elaborarea și aprobarea PLD, din 10.09.2021; 04.01.2022; 

anexe 

● Fișe de asistențe la ore. Registru. 

● Notă informativă cu privire la elaborarea și aprobarea PLD  din 28.09.2021. 

Constatări  Proiectele didactice sunt elaborate în conformitate cu principiile educaţiei centrate pe elev/ copil şi 

pe formarea de competenţe, valorificând curriculumul în baza Standardelor de eficienţă a învăţării și 

sunt verificate de DAI, DAE, prezintă note informative la CA și CP. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor: 1 

 Punctaj acordat: 2 

Indicator 4.2.6. Organizarea şi desfășurarea evaluării rezultatelor învăţării, în conformitate cu standardele şi 

referențialul de evaluare aprobate, urmărind progresul în dezvoltarea elevului/ copilului 

Dovezi  ● Mapele cu materialele de la examenele de absolvire a gimnaziului și ciclului liceal,cu 

analiza rezultatelor testării naționale. 

● Mapa cu rezultatele concursurilor pe obiecte,tezelor de iarnă,analiza cantitativă și calitativă 

discutată în cadrul ședințelor CP. 

● Administrația a desfășurat evaluări la disciplinele de examen în clasele IX-a,XII-a , a V-a, a  

X- a cu analiza rezultatelor la CP și informarea părinților prin discuții individuale. Și prin 

prezentarea Tabelului cu note( notele curente) 

● Tabelul comparativ al rezultatelor evaluării inițiale și semestriale/finale 

● Raport cu privire la implementarea curriculumului școlar pentru  anul de studii 2021-2022; 

(anexe) 

● Raport cu privire la desfășurarea evaluărilor finale pentru anul de studii 2021-2022;(anexe) 

● Raport de activitate al comisiei claselor primare pentru anul de studii 2021-2022;(anexe) 

● Raport cu privire la recuperarea orelor(25,26 octombrie); 

● Note informative cu privire la  respectarea instrucțiunii de completare a catalogului școlar; 

(14.08.21; 28.09.21; 27.10.21; 27.12.21; 30.03.2022; 02.06.2022), (anexe) 

● Rezultatele examenelor de Capacitate și BAC. 

● Rezultatele tezelor de iarnă, vară. 

● Rezultatele evaluărilor inițiale. Procese-verbale. 

● Raport cu privire la rezultatele examenelor de capacitate. 

● Raport cu privire la recuperarea orelor(25,26 octombrie,decembrie,mai tezele). 

Constatări  Progresul în dezvoltarea fiecărui elev este monitorizat printr-un process de evaluare a rezultatelor 

învățării în conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate, înregistrate într-un 

Raport : Prognoza și diagnoza învățării. În urma eveluării CD elaborează planuri de îmbunătățire a 

calității rezultatelor colare 

Pondere și 

punctaj  

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor: 1 

 Punctaj acordat: 2 
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acordat  

Indicator 4.2.7. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare în concordanţă 

cu misiunea şcolii, cu obiectivele din curriculum şi din documentele de planificare 

strategică şi operaţională  

Dovezi  ● Plan de activitate a directorului adjunct educație; 

● Graficul de organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare; 

● Plan de activitate a comisiilor metodice. 

● Scenarii ale activităților extracurriculare; 

● Articole în Revista liceului. 

● Mape cu programe de activități și cu materiale elaborate în cadrul Săptămânilor pe obiecte și 

în cadrul procesului de atestare. 

● Programul activităților extracurriculare(scenarii,note informative). 

● Participarea la concursurile raionale, naționale și internaționale. 

● *Activitatea caritabilă: în parteneriat cu CE „Din inimă pentru un zâmbet de copil”; 

● * G. Vieru -o literă nestinsă.( notă informativă din 15.02.2022) 

● *Săptămâna claselor primare, (notă informativă din 04.03.2022), raport de activitate 

prezentat în cadrul reuniunii metodice rationale; 

● *Bucuria învierii (notă informativă din 20.04.2022) 

● *Serbare „Adio, clasele primare!” (anexat scenariul) 

Constatări   Se organizează şi se desfăşoară activităţi extracurriculare în concordanţă cu misiunea şcolii, cu 

obiectivele din curriculum şi din documentele de planificare strategică şi operaţională și în 

concordanță cu situația pandemică, completând portofoliul, stocând poze. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor: 0,75 

 Punctaj acordat: 1,5 

Indicator 4.2.8. . Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/ copii, întru a obţine rezultate în conformitate cu 

standardele şi referențialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES care beneficiază de curriculum 

modificat şi/ sau PEI) 

Dovezi  ● Monitorizarea orelor de clasă și a activităților extracurriculare în vederea implicării elevilor 
cu CES 

● Rezultatele analizei privind aplicarea autoevaluării elevilor, evaluărilor formative și ale 
feedback-ului pentru optimizarea procesului de învățare. 

● Date stocate privind progresul și dezvoltarea elevilor  
● Rapoarte de reevaluare a elevilor cu CES 

Constatări  Instituția asigură sprijinul individual pentru elevi și comunicarea didactică eficientă cu aceștia prin 
racordarea frecventă a rezultatelor lor la standardele și referențialul de evaluare, prin activități 
educaționale care valorifică pe fiecare elev( cu mici abateri) 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor: 1 

 Punctaj acordat: 2 
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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  ● Elevii au acces la bibliotecă (nr. necesar de manuale școlare și literatură artistică 

corespunzătoare)- donație de carte:  

● Activează sală de lectură cu un număr de 40 locuri. 

● Laboratoarele de fizică, chimie, biologie sunt dotate cu table interactive și materiale 

didactice. 

● Sală de festivități reparată capital și dotată cu ecran de proiecție,aparataj de sonorizare. 

● Sală de sport dotată cu echipamentul necesar 

● Atelierul de ed. tehnologcă; 

● Consiliul elevilor; 

● CREI; 

● Sală de calculatoare(2); 

● Plan managerial al directorului adjunct; 

● Orarul lecțiilor claselor primare; 

● Planul activităților extrașcolare; 

● Proces-verbal cu privire la delegarea elevului în CA  

Constatări  Orice elev din instituție are acces la toate resursele educaționale și este asigurată în toate cazurile, 

participarea elevilor și părinților în procesul decizional privitor la optimizarea acestor resurse. 

Activitățile se realizează conform planului, panou informativ, orar echilibrat, elevii selectează 

cercurile și secțiile sportive conform intereselor proprii. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criteriilor 

 Punctaj acordat: 2 

Domeniu: Capacitate instituţională:  

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  ● Registru -Rezultatele elevilor cu performanțe 

● Raport cu privire la rezultatele concursurilor școlare, raionale pe discipline. 

● Dosarele elevilor cu CES(PEI,PII,testele elevilor cu CES la finele sem I,II). 

● Fișa de monitorizare a evoluției în dezvoltarea copilului la fin,sem.I și anual. 

● 5.Raport de evaluare complexă a elevului.  

● Baza de date SIME; 

● Baza de date SIPAS; 

● Catalogul școlar; 

● Raport cu privire la organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare locale; 

● Diplome privind performanțele elevilor(anexe-modele de diplome) 

● Rezultatele elevilor cu performanță.Registru. 

● Raport cu privire la rezultatele Olimpiadei.(anexe) 

● Raport cu privire la rezultatele concursului raional ,,Poezia-n vers de dor”. 

● Raport cu privire la rezultatele Concursului Internațional Pro Lectura.(anexe) 

● Diplome privind performanța elevilor.(modele de diplome) 
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Constatări  Rezultatele privind performanțele elevilor sunt stocate într-o bază de date SIME, SAPD și sunt 

analizate în rapoartele de progres ale rezultatelor școlare. Rezultatele și performanțele la 

concursurile școlare sunt înscrise în mapa elevilor dotați.  

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   

● Scrisori de mulțumire; 

● Participări la decadele pe obiecte; 

● Publicații în revista liceului. 

● Premierea elevilor cu performanțe la careul solemn de la sfârșit de an( diplome și panglici 

nominalizate) 

● Informații pe rețelele de socializare. 

● Crearea stării de bine la locul de muncă: acces la TIC, bibliotecă, sală de lectură; 

● Acordarea diplomelor elevilor pentru participarea la diferite activități instructive și 

extrașcolare locale și raționale; (modele de diplome) 

● Acordarea de diplome, scrisori de gratitudine adresare părinților(modele de diplome-anexe) 

● Articole la Revista Liceului .(link anexe) 

● Participanții Olimpiadei locale.Lista. 

● Scrisori de mulțumire adresate familiilor elevilor premianți. 

Constatări  Se realizează o politică obiectivă, echitabilă și transparentă de promovare a succesului școlar. Este 

realizată prin intermediul regulamentelor aprobate în cadrul CA în urma deciziilor luate elevii sunt 

motivați prin premii, diplôme. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform 

criteriilor: 1 

 Punctaj acordat: 1 

Domeniu: Curriculum/proces educaţional:  

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

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

 Dovezi  ●  Planuri didactice de scurtă durată; 

● Fișe interactive de lucru individual și diferențiat cu elevii; 

● Fișă de asistență a orelor. 

● În luna mai elevii ciclului gimnazial și liceal au selectat ( completând o cerere) ora opțională 

pentru anul viitor 

● S-au selectat datele referitoare la starea și calitatea educației, îndeplinirea  Planului Cadru 

pentru semestrul II și anual, în contextul ofertei opționale 

● Seminar metodic cu privire la diseminarea bunelor practice în cadrul orelor de DP, din 

28.10.2021(anexat agenda+materialele aferente seminarului) 
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● Note informative, scenarii ale activităților extracurriculare conform planului de activitate al 

instituției; (anexe) 

● Fișe de asistențe la ore.Registru. 

● Planuri didactice de scurtă durată,(anexe) 

 Constatări   Instituția consultă toți actanții educaționali în vederea conceperii și aplicării CDȘ. La repartizarea 

orelor opționale li se oferă posibilitatea de a alege în cadrul mesei rotunde, unde CD îi încurajează pe 

elevi pentru cooperare și asigurarea succesului. 

 Pondere și 
punctaj  
acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform 
criteriilor: 1 

 Punctaj acordat: 2 

Dimensiu

nea 4  

Puncte forte  Puncte slabe  

 ● Cunoașterea /aplicarea documentelor 

de politică educațională  

● Adaptarea /stabilirea ofertei 

curriculare în funcție de nevoile de 

dezvoltare personală a elevilor, de 

nevoile specifice comunității 

● Creșterea gradului de consultare a 

părinților în alegerea disciplinelor 

școlare opționale 

● Asigurarea cu personal didactic și 

auxiliar calificat conform 

normativelor în vigoare. 

● Dotarea tehnică a instituției de 

învățământ asigură organizarea 

procesului educațional în raport cu 

obiectivele și misiunea acesteia 

● Aplicarea de norme, proceduri, 

metode de evaluare a 

competențelor/obiectivelor de 

referință și conținuturilor vizate de 

curricula școlară 

● Stimularea elevilor capabili de 

performanță și prevenirea eșecului 

școlar 

 

● Proces educational instabil , cauzat de 

infecția COVID -19( două schimburi, 

învățare exclusiv on-line, învățare mixtă) 

● Imposibilitatea suplinirii activității cadrelor 

didactice în perioada de recuperare  (Cauzată 

de Covid-19) 

 

 

Oportunități Riscuri 

- Concordanța dintre planificarea 

calendaristică , programa școlară și 

programele de examen 

- Stabilirea ofertei educaționale a școlii cu 

recuperarea opțiunilor elevilor și părinților 

care previn fenomenul de absenteism și 

abandon școlar 

 

- Situația epidemiologică provocată de pandemia 

COVID-19. 

- Ofertă educațională incompatibilă cu ofertele 

pieței de muncă 

- Slaba instruire a părinților și dificultăți în sprijinul 

pregătirii copiilor acasă 

- Gradul înalt de complexitate a curriculei școlare. 
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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 strategic al instituției; 

● Plan de activitate al psihologului; 

● Raport de activitate al psihologului ; 

● Plan operațional al instituției; 

● Raportul dintre băieți și fete,reflectat în registrul dirigintelui; 

● Participări la activitățile și organele școlare, 

● Rapoartele instituției. 

● Trening psiholog școlar ”Echitate de gen”  

 

Constatări     Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile echității de gen. In 

fiecare an de studii este promovată „Educația pentru echitate de gen și șanse egale” 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:2  Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:2  

Domeniu: Capacitate instituţională:  

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

privința echității de gen  

Dovezi  ●  Plan de activitate al psihologului; 

● Raport de activitate al psihologului; 

● Planul CA; 

● Garderobe separate pentru fete și băieți la sală de sport; 

● WC-uri pentru ambele genuri, 

Implicarea cadrelor didactice în cursurile de perfecționare conform graficului 1x3 ani. 

Constatări  Cadrele didactice sunt instruite în privința echității de gen în cadrul cursurilor de formare continua, 

compartimentul psihopedagogie. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:2  Autoevaluare conform 

criteriilor: 0,5 

Punctaj acordat:2 

 

Domeniu: Curriculum/proces educaţional:  

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 

eliminare a stereotipurilor și prejudecăților legate de gen 

Dovezi  ● Subiecte de discutat la disciplina dezvoltare personal 

● Dezbateri în cadrul disciplinei Relații armonioase în familie,,Perspectiva de gen înformarea 

și menținerea relației”-cl.XII-a 

● 3. Discuții cu elevii și cu părinții în cazul discriminării de gen; 

● Chestionare promovate cu părinții și elevii; 

● Discuții cu administrația instituției; 
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● Activități extracurriculare și extrașcolare:,,Toți suntem egali!”, ,,Balul Bobocilor 2021”.  

● Planul de activitate a psihologului școlar, coordonatorului ANET 

● PLD la Dezvoltarea Personală; 

● Note informative ale ședințelor de pedagogizare a părinților la nivel de clase, din 06-

16.12.2022; 

Constatări  În instituție se desfășoară activități în vederea formării comportamentului nedescriminatoriu în 

raport cu genul. 

Pondere și 

punctaj  

acordat  

Pondere:2  Autoevaluare conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:2 

 

Dimensiunea 

5 

Puncte forte  Puncte slabe  

 ●  Comportamentul nediscriminatoriu în raport 

cu genul reprezintă o prioritate în PDI,PAI,  

● Planurile de activitate a psihologului școlar, 

coordonatorului ANET, etc 

●  Ofertă educațională viabilă în vedere 

formării unui comportament 

nediscriminatoriu în raport cu genul: 

dezvoltarea personală, Relații armonioase în 

familie; 

● Organizarea activității curriculare și 

extracurriculare și a formării CD în privința 

echității de gen. 

● Unele discipline școlare prevăd 

separarea în grupe: fete și băieți; 

  

 

Oportunități Riscuri 

Participarea părinților sau, după caz, 

tutorii/reprezentanții legali la activitățile cu teme 

privind echitatea de gen 

● Asigurarea insuficientă cu spații 

școlare adecvate particularităților 

de gen. 

 

Analiza SWOT  

Puncte forte  Puncte slabe  

● Cunoașterea /aplicarea documentelor de politică 

educațională  

● Adaptarea /stabilirea ofertei curriculare în funcție de 

nevoile de dezvoltare personală a elevilor, de nevoile 

specifice comunității 

● Creșterea gradului de consultare a părinților în alegerea 

disciplinelor școlare opționale 

● Asigurarea cu personal didactic și auxiliar, calificat 

conform normativelor în vigoare. 

● Dotarea tehnică a instituției de învățământ asigură 

organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele 

și misiunea acesteia 

● 28 de elevi fără acces la internet și/ 

sau TIC 

● Implicarea insuficientă a cadrelor 

didactice în buna activitate a 

instituției. 

● Orarul lecțiilor nu corespunde cu 

actele normative în vigoare. 

● Impactul perioadei pandemice și-a 

pus amprenta asupra activităților 

extracurriculare/extrașcolare 

influentand negativ succesul școlar și 

starea de bine care s-au reflectat în 

rezultatele școlare. 
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● Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a 

competențelor/obiectivelor de referință și conținuturilor 

vizate de curricula școlară 

● Stimularea elevilor capabili de performanță și prevenirea 

eșecului școlar 

● Activează CA, CE, CP. 

● Instituția dispune de materiale curriculare(plan-

cadru,curriculum la disciplinele școlare,manuale,ghiduri de 

implementare a curriculumului)Performanțe la diferite 

concursuri. 

● Planurile strategice sunt explicit orientate spre creșterea 

calității educației. Managerii școlari creează și mențin 

starea de bine în vederea dezvoltării continue al capitalului 

uman al școlii. 

 

 

 

● Elevi proveniți din familii 

dezorganizate sau cu părinți plecați 

peste hotare 

 

Oportunități Riscuri 

● Disponibilitatea APL de a continua colaborarea cu 

instituțiile educaționale și acordarea ajutorului necesar în 

problemele școlarizării elevilor și creării condițiilor optime 

pentru activitate 

● Varietatea cursurilor de formare și perfecționare organizate 

de IȘE. IF, universități, Pro-Didactica, etc. 

● Pregătirea cadrelor didactice pentru o societate 

informationalizata   

● Facilitarea colaborării cu specialiști din domenii diverse 

pentru un învățământ de calitate 

-Implicarea DÎ, APL, Consiliul Raional în realizarea 

lucrărilor de ameliorare, reabilitare a spațiilor școlare, de 

igienizare a acestora 

-Posibilitatea diversificării pregătirii elevilor prin 

introducerea în planul de școlarizare a activităților cu 

implicarea lor, precum și a părinților în luarea de decizii 

● Situația epidemiologică provocată de 

pandemia COVID-19 instabilă, 

școala online -o amenințare pentru 

sănătatea cadrelor didactice și a 

elevilor. 

● Cadrul legal imperfect în vederea 

responsabilizării părinților pentru 

prevenirea absenteismului și 

abandonului școlar. 

● Influența negativă în creștere a 

mediului și societății asupra 

copilului. 

● Slaba preocupare din partea unor 

cadre didactice pentru propria 

dezvoltare profesională 

● Conservatorism și rezistență la 

schimbare a unor cadre didactice 

 

 

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

prezentat la ANACEC, în vederea evaluării externe]:  

 

Stand

ard de 

calitat

e 

Punct

aj 
maxi

m 

* 

Anul de 

studiu 2021-

2020 

Anul de studiu 2021_ -

2022 

Anul de studiu 20___ -

20___ 

Anul de studiu 20___ 

-20___ 

Autoev

aluare, 

puncte 

Nivel 
realizare, 

% 

Autoevalu

are, 

punct

e 

Nivel 
realizare

, 

% 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 
realizare, 

% 

Autoeval

uare, 

puncte 

Nivel 
realizare, 

% 

1.1  10 9.5 95 9,5 95     

1.2  5 4,5 90 4,5 90     
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1.3  5 5 100 5 100     

2.1  6 6 100 6 100     

2.2  6 5.5 91.66 5,5 91,66     

2.3  6 6 100 6 100     

3.1  8 6.5 81.25 6 75     

3.2  7 7 100 7 100     

3.3  7 6 85.71 6 85,71     

4.1  13 11 84.61 11 84,61     

4.2  14 13.5 96.42 13,5 96,42     

4.3  7 7 100 7 100     

5.1  6 5 83.33 4 66,66     

Total  100 92.5 

Foarte 

bine 

92.5 91 Foarte 

bine  

91     

 

 Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic:  

 

nr. r Anul de studiu Nr. total 

cadre 

Distribuția calificativelor 

foarte bine                      Bine satisfăcător  

nesatisfăcător 

1 2020-2021 44 10                                   34  

2 2021-2022 44 10                                    34  

      

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  

2020-2021 5 Se aprobă    

2021-2022 4 Se aprobă   

     

 

 

 

Semnătura cadrului de conducere                               ______________________ 
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