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Date generale: 

Raion/ municipiu Municipiul Chişinău  

Localitate Orașul Chişinău 

Denumirea instituției Instituția Privată Liceul „Da Vinci” 

Adresa juridică a Instituției:  municipiul Chișinău, Strada Constantin Stamati 10 

Adresa de facto a Instituției: municipiul Chișinău, Strada Constantin Stamati 10 

Telefon 0691 38 924 

E-mail liceuldavinci@gmail.com  

Adresa web https://liceuldavinci.md/ , https://www.facebook.com/davinci.moldova/ 

Tipul instituției Liceu  

Tipul de proprietate Privată/În conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare, 

Instituţia Privată Liceul „Da Vinci”are Statut de persoană juridică de drept 

privat, este organizaţie necomercială, activează pe principiul non-profit. 

Fondator/ autoritate administrativă Guzun Valeriu 

Limba de instruire Română 

Numărul total elevi (31.05.2021) 550 

Numărul total clase (31.05.2021) 34 

Numărul total cadre de conducere (31.05.2021) 3 

Numărul total cadre didactice (31.05.2021) 69 

Program de activitate 07:30-18:00 

Perioada de evaluare inclusă în raport 01.09.2020 - 01.08.2021 

Director Guzun Efrosinia 

 

Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

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

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

permanentă a respectării normelor sanitaro- igienice. 

D
o
v
ez

i 

• Statutul IPL „Da Vinci”, aprobat de MECC în anul 2018 în baza deciziei Ministerului Justiției al 

RM (nr. MD 477140, din 05.04.2018), aprobat prin decizia CP, PV nr.1 din august 2018; 

• Certificat de înregistrare a organizației necomerciale IPL „Da Vinci” nr. 477140, numărul de 

identificare de stat – cod fiscal 1018620001610, eliberat la 05.04.2018; 

• Extras din Registrul de stat al organizațiilor necomerciale (IPL „Da Vinci”), nr. de înregistrare EB 

0311119 din 30.09.2020; 

• Autorizație sanitară pentru funcționare nr. 007484/1398 valabil până la 13. 11. 2025; 

• Registrele medicale referitoare la starea de sănătate a elevilor și a salariaților; 

• Ordinul intern nr. 01 din 7 iulie 2020 cu privire la Constituirea Comisiei de lucru în contextul 

COVID-19 și desemnarea coordonatorului școlii; 

• Avizele medicale ale angajaților cantinei; 

• Ordinul nr. 05/ 10 din 24 august 2020 cu privire la desemnarea Comisiei de triere la cantina școlii; 

• Ordin nr. 05-13 din 24 august 2020, de desemnare a persoanei în domenioul securității și sănătății 

în muncă; 

• Autorizație sanitară-veterinară de funcționare a cantinei, eliberată de ANPSA, seria ASVF, nr. 

AS1.VF. 0070486VF din 27.05.2021; 

•  PV de măsurare a factorilor meteoclimaterici, nr. 1088, eliberat la 13.11.2020; 

•  PV nr. 1160 din 13.11.2020 cu privire la verificările și măsurările în intalația electrică a IPL „Da 

Vinci”; 

•  PV nr. 470 din 13.11.2020 de măsurare a zgomotului; 

• Plan de evacuare a elevilor/ copiilor și a personalului în cazuri excepționale/ în cazuri de situații 

excepționale, aprobat de directorul instituției; 

• Dosar cadastral (nr. cad.010041760406); 

• Raport de evaluare al proprietății imobiliare (nr. 03-045-20); 

• Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor( formular nr. 074/e, nr. 060/e); 

• Ordinul nr. 01/1 din 20 iulie 2020, cu privire la desemnarea responsabilului de securitatea muncii; 

 

mailto:liceuldavinci@gmail.com
https://liceuldavinci.md/
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 • Proces- verbal de autoevaluare a instituției, din 11.08. 2020; Agenda privind evaluarea pregătirii 

instituțiilor de învățământ pentru anul de studii 2020-2021; 
C

o
n
st

at
ă

ri
 

Asigurarea vieții și sănătății elevilor în instituție este confirmată de prezența documentației tehnice, 

sanitaro - igienice și medicale și de monitorizarea permanentă a respectării normelor sanitaro -igienice 

stipulate în documentația de mai sus, care confirmă, totodată, pregătirea şcolii pentru desfăşurarea 

procesului educaţional. 

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

 

Indicatorul 1.1.2. Asigurarea pazei și securității instituției și a tuturor elevilor/ copiilor pe toată durata 

programului educativ 

D
o
v
ez

i 

• PMA al IPL „Da Vinci”, compartiment cu titlul: Asigurarea protecției vieții și sănătății copiilor; 

• Contract de prestare a serviciilor de pază și monitorizare video cu OP „Saturn Grup”/ firma de 

pază „BERCUT- GRUP”, nr. 12419 din 15.09.2020; 

• Prevederile Regulamentului intern al IPL „Da Vinci”, aprobat prin ordinul directorului nr. 06-1 

din 28.08.2020; 

• Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul 

sistemelor informaționale gestionate de Instituția de învățământ privată liceul „Da Vinci”, aprobat 

prin CP nr. 1 din 24 august 2018/ revizuit la CP nr. 1 din 14 august 2020 (ord. 05/14 din 

24.08.2020); 

• Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență a salariaților, 

aprobat prin CP nr. 1 din 24 august 2018/ revizuit la CP nr. 1 din 14 august 2020 (ord. 05/14 din 

24.08.2020); 

• Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de 

evidență contabilă, aprobat prin CP nr. 1 din 24 august 2018/ revizuit la CP nr. 1 din 14 august 

2020 (ord. 05/14 din 24.08.2020); 

• Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video în cadrul Instituției de Învățământ 

Private Liceul „Da Vinci”, aprobat prin CP nr. 1 din 24 august 2018/ revizuit la CP nr. 1 din 14 

august 2020 (ord. 05/14 din 24.08.2020) 

• Ordin de angajare a persoanelor responsabile de pază (ord. 19 din 01.09.2020) 

• Fişa de post pentru personalul de pază;  

• Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru paznic, aprobată prin ordinul directorului nr. 

01/2 din 20 iulie 2020; 

• Ordin nr. 01/1 din 20 iulie 2020 de numire a persoanelor responsabile de activitatea de protecție 

şi prevenire a riscurilor profesionale; 

• Extras din PV nr. 45 și 50 din 24.06.2020 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și 

sănătății în muncă a personalului de conducere, emis de ÎS CIDRM, or. Chișinău 

• Ordinul nr. 06- 02 din din 28 august 2020 privind Graficul de serviciu al personalului de pază şi 

graficul de serviciu al cadrelor de conducere şi al cadrelor didactice; 

• Decizia CA nr. 2 din 21 august 2020 cu privire la organizarea comunității educaționale în vederea 

asigurării funcționalității instituției în condiții de siguranță; 

• Registrul de evidenţă al persoanelor care vizitează instituţia; 

• Sistem de monitorizare video în incinta și pe teritoriul liceului; 

• Asigurarea pazei și a securității instituției IPL „ Da Vinci”, mun.Chișinău, sec. Rîșcani, str. Const. 

Stamati 10. Siguranța tuturor elevilor pe durata programului educativ – informație prezentată la 

CA nr. 3 din 10.09.2020/ Planul CA pentru anul de studii 2020-2021; 

• Funcționarea mecanismului de sesizare în caz de ANET: prezența urnei pentru sesizări, activitatea 

coordonatorului, completarea Registrului de evidență ANET (ord. intern 05/ 8 din 24 august 2020); 

• Ordinul intern nr. 12 din 24.09.2020 cu privire la protecția sănătății elevilor și angajaților din IPL 

„Da Vinci”; 

• Ordinul intern nr. 18-1 din 23. 10. 2020 cu privire la formarea comportamentului responsabil în 

caz de situații excepționale; 

• Respectarea protecției vieții, sănătății elevilor și angajaților IPL „Da Vinci” – informație 

prezentată la CP, PV nr.02 din 25.10.2020; 

• Fişe de instruire/avertizare pentru elevi despre regulile de securitate; 
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D
o
v
ez

i 
• Realizarea în cadrul cursului „Dezvoltare personală” pentru clasele a VII-a „P”, „Ț” a temelor: 

Situațiile de risc de origine naturală; Recomandările instituților publice în situați excepționale; 

Primul ajutor în caz de traume și înec; pentru clasele a V-a „C”, „B”, „D”, „P”: Securitatea 

individuală în spațiul școlar și casnic;  

• Ordinul intern nr. 29 din 07 din 29.08. 2020 privind organizarea activităților „Ai grijă! Trăiește în 

siguranță”; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Administrația instituției de învățământ creează condiții de asigurare a securității comunității 

instituționale, conform prevederilor PDI, RI, în parteneriat cu firma de pază „BERCUT- GRUP”: pază la 

intrare și pe teritoriu, monitorizare video 24/24 de ore , gard de 2.80-3.20 metri înălțime și cu 2 porți de 

acces și ieșire. Toate sălile de clasă, vestiarul, holurile, scările, sălile adiționale, precum și teritoriul școlii 

sunt monitorizate audio-video. Securitatea elevilor este asigurată pe toată durata procesului educațional 

de administratori/profesorii de serviciu. Există un registru de monitorizare a vizitatorilor la intrarea 

principală, acolo fiind preluați de recepționeră. Elevii care rămân după programul de activitate (17.00-

18.00) sunt supravegheați de către un profesor până la venirea părinților. 

În intervalul orelor 0700 - 1900 integritatea instituției este asigurată de paznici, graficul de serviciu al 

personalului de pază fiind stabilit prin ordin. Responsabilitățile personalului de pază sunt stipulate în Fișe 

de post pentru personalul de pază. Zilnic, în instituție, securitatea elevilor și a angajaților este realizată de 

câteva persoane: specialistul responsabil de sistemul control-acces, administratorul de serviciu. 

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 

D
o
v
ez

i 

• Orarul lecțiilor/ cercurilor și orarul sunetelor, elaborate conform recomandărilor Planului-cadru și 

ANSA, aprobate la şedința CA, PV nr. 05 din 05.09.2020, ord. 06 din 28.08.2020; 

• Planul de învățământ individual, aprobat de MECC și DGETS, august 2020; 

• Graficul desfășurării evaluărilor sumative pentru semestrul I, discutat la şedința CA, PV nr. 08 din 

18.12.2020; 

• Program al alimentației elevilor, discutat la şedința CA, PV nr. 02 din 21.08.2020; 

• Ordinul nr. 05/1 din 24 august cu privire la desemnarea responsabilului de orar și de activitățile 

extrașcolare; 

• Orarul sunetelor pe clase paralele, orarul mișcării în interiorul instituției, la cantină, triajul 

termometric (ord. 06 din 28.08.2020); 

• Orarul testărilor la instrumentele muzicale (ord. 25 din 27.11.2020); 

• Orarul tezelor semestriale/ susținerii repetate (ord. 26 din 07.12.2020); 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Orarul echilibrat și flexibil, este întocmit în conformitate cu PÎI, aprobat de MECC al RM, asigură 

funcționalitatea eficientă a activităților curriculare și extracurriculare, respectându-se particularitățile de 

vârstă și individuale ale educabililor, disciplinele exacte alternează cu cele umanistice, artistice, 

tehnologice și cele sportive, asigură raportul optim între timpul instruirii formele cu cel nonformal, timpul 

de învățare și de recreere. Orarul sunetelor este discutat și aprobat la Consiliul de administrație și aprobat 

prin ordin de către directorul școlii. Orele de curs sunt desfășurate într-un singur schimb pentru toți elevii. 

La întocmirea graficului evaluărilor semestriale și sumative anuale, se respectă indicațiile prevăzute în PÎI 

și în Reperele metodologice la disciplinele școlare. Disciplinele opționale sunt integrate în orarul de bază, 

fiind specificate conform titulaturii aprobate oficial. 

 Activitățile extracurriculare și extrașcolare sunt realizate conform unui orar stabilit prin ordinul 

directorului, în intervalul temporar 13.30-17.00, neprejudiciind orarul de bază. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5 

 

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

masă etc., corespunzător particularităților psihofiziologice individuale 

D
o
v
ez

i • Registre de inventariere de bunuri materiale și a fondului de carte; 

• Contractul de răspundere materială, încheiat cu fiecare responsabil de sală/ angajat; 

• Nr. de locuri de muncă în bănci corespunzător nr. de elevi în clasă; 

• Loc în bancă/ la masă în conformitate cu normele sanitaro-igienice; 
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D

o
v
ez

i • Cantină dotată cu mobilier specific particularităților de vârstă; 

• Spații destinate activităților specifice, dotate cu mobilier adecvat; 

• Specificații ale calității mobilierului (certificat nr. 0379389); 

• Facturi fiscale de achiziții a mobilierului: bănci, scaune, dulapuri; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Instituția dispune de spații educaționale adecvate, moderne și asigură toate categoriile de elevi cu loc 

în bancă la masă, în corespundere cu particularitățile psihofiziologice individuale (respectarea înălțimii, 

distanței, acuității vizuale și auditive) – măsuri întreprinse pe tot parcursul anului școlar. 

Mobilierul școlar din instituție este propice sănătății elevilor. La comandarea mobilierului, se ţine 

cont de specificul de organizare a procesului educaţional, precum şi a activităţilor, de vârsta elevilor pentru 

care este comandat. Spațiile educaționale specifice anumitor activități sunt dotate cu mobilier 

corespunzător, destinat acestor activități. Mobilierul corespunde nivelelor de învățământ, în conformitate 

cu normele igienice stipulate în HG nr. 21 din 29.12.2005, modificat la data de 28.02.2007. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

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

corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 

D
o
v
ez

i 

• Registre de evidență a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor și materialelor de sprijin la: chimie, 

biologie, fizică, informatică, educația fizică; 

• Respectarea cerințelor cu referire la iluminarea spațiilor, CA nr.7 din 15.01.2021;  

• Terenuri de sport (2) corespunzătooare normelor de protecție sanitară;  

• Utilaje, dispozitive, echipamente în stare funcțională foarte bună; 

• Orar de igienizare a spațiilor, discutat şi aprobat la şedința CA, PV nr. 01 din 10.07.2020/ nr.03 

din 10.09.2020; 

• Măsuri de înlăturare/ prevenire a pericolelor de accidentare în spațiile școlare; 

• PV cu semnăturile elevilor privind familiarizarea elevilor cu regulile de securitate a vieții și 

sănătății în laboratoare, ateliere, pe terenul și în sala de sport; 

• Asigurarea elevilor cu materiale de sprijin în corespundere cu paramerii sanitaro-igienici și cu 

cerințele de securitate – informație prezentată la CA, PV nr.10 din 19.02.2021; 

• Facturi ce confirmă procurarea materialelor și achitarea lucrărilor de amenajare a teritoriului, de 

procurare, renovare a utilajelor: achiziționarea/ reparația/ lucrările de amenajare a sălilor (factură 

AAM1975811), a teritorilui (factură AAM2842897); 

• Certificate de valabilitate a reactivelor chimice; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

În IP Liceul „Da Vinci”, orele de chimie, fizică și biologie sunt realizate în săli de clase dotate cu 

echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile şi materiale de sprijin pentru orele de fizică şi chimie, pentru 

lucrările practice și de laborator, pentru sala de studiu la biologie, pentru terenul sportiv, în concordanţă 

cu parametrii sanitaro-igienici şi termenele de valabilitate, cerinţele de securitate şi normele sanitare. 

În toate sălile de clasă sistemul de iluminare este unul nou, modern, cu becuri LED ce asigură sălile 

de clasă cu lumină albă, suficientă. Măsurările realizate au confirmat că se respectă cerințele HG nr.74 din 

25.01 2007, cu rectificări din 2017, cu referire la iluminarea spațiilor. 

Terenul de sport corespunde normelor și cerințelor de securitate. Tot în acest sens, au fost întreprinse 

un șir de măsuri de înlăturare/ prevenire a oricărui pericol de accidentare în spațiile școlare: mesele elevilor 

au capetele rotunjite, scările renovate sunt acoperite cu teracotă care împiedică alunecarea, balustradele 

scărilor au capete rotunjite, la fel ca marginile bordurelor din curtea școlii, bordurile treptelor ș.a. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

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

în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor/ copiilor* (după caz) 

D
o
v
ez

i • Cantine (2) cu spații speciale pentru prepararea/păstrarea produselor S - 256 m2; 

• Săli de mese (2) pentru 650 de elevi; 

• Spații separate pentru prepararea hranei; 

• Încăpere pentru prelucrarea materiei prime; Camere frigorifice; 
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D
o
v
ez

i 
• Mobilier pentru blocul alimentar; 

• Veselă pentru servirea alimentației (400 de seturi); 

• Lista produselor interzise;  

• Graficul de curățenie și dezinfectare în cantină; 

• Registrul de rebutare a produselor prime; 

• Ordin directorului cu privire la Constituirea comisiei de triere, nr. 05/10 din 24.08.2020; 

• Ordin directorului cu privire la organizarea procesului de alimentație a elevilor nr. 06 din 

28.08.2020; 

• Organizarea/ monitorizarea procesului de alimentație a elevilor și respectarea cerințelor sanitaro-

igienice – informație prezentată la CA, PV nr.06 din 20.10.2020/ CA nr.9 din 19.03. 2021. 

• Aprobarea Meniului-model (CNSP) și a meniului săptămânal; 

• Examenele medicale ale angajaților cantinei; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Instituția este asigurată cu spații suficiente pentru prepararea și servirea hranei, care corespund 

normelor sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor. Sunt 

organizate 4 mese pe zi: dejun, prânz, gustare, cină. Elevilor cu probleme de sănătate li se pregătesc mese 

dietice. Alimentația elevilor este monitorizată sistematic de către asistentele medicale din instituție și 

comisia de triere. 

Cantina dispune de Registrul sănătății și este dotată conform criteriilor de siguranță. Dotarea cu 

utilaje și echipament a depozitelor pentru păstrarea produselor prime, separarea zonelor de prelucrare a 

produselor alimentare în cantină, prezența documentației cantinei, prezența certificatelor de valabilitate a 

produselor achiziționate, contractele de prestare a materiei prime pentru prepararea bucatelor sunt în 

conformitate cu Regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice de stat „Igiena instituţiilor de învăţământ 

primar, gimnazial şi liceal”, aprobate prin HG nr. 2l /2005 (Monitorul Oficial al RM, 2006, nr. 146-149, 

art.489). Sala pentru prepararea bucatelor este dotată cu utilaje, dispozitive, echipamente în stare 

funcțională foarte bună. Cantina este dotată conform criteriilor de siguranță, cu mobilier și utilaj 

corespunzător. Sala cantinei, unde sunt alimentaţi elevii, este dotată cu mobilierul necesar. Elevilor le sunt 

create condiţii optime pentru respectarea igienei personale (spălatul pe mâini). Sunt respectate regulile 
sanitaro-igienice în încăperile cantinei, blocului alimentar, la prepararea bucatelor.  

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

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

pentru elevi/copii 

D
o
v
ez

i 

• 27 blocuri sanitare separate pentru băieți și fete/ cadre didactice; 

• 86 de scaune de veceu în interiorul instituției și 2 în afara instituției; 

• 122 de lavoare (apă caldă/rece); 

• 29 uscătoare electrice pentru mâini; 

• 86 dispensere cu hârtie igienică; 

• 43 de dozatoare cu săpun; 

• 8 cabine de duș, separate pentru băieți și fete; 

• 2 vestiare separate pentru băieți (1) şi fete (1) în sala de sport și 4 vestiare separate la bazin; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

În blocurile sanitare se respectă accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor. Acestea sunt 

dotate cu echipament igienico-sanitar, fiind asigurată intimitatea și respectându-se permanent igienizarea, 

conform unui orar stabilit. Grupurile sanitare existente în incinta instituției respectă prevederile HG nr. 

212005, cu privire la implementarea Regulilor și normativelor sanitaro-epidemeologice; sunt dotate cu 

WC-uri adecvate vârstei, separat pentru băieți și fete, accesibile tuturor copiilor. WC-urile respectă 

stringențele de intimitate, fiecare având o cabină cu pereții înalți și ușă cu zăvor pe interior. Instituția este 

dotată cu un număr suficient de chiuvete conectate la apă rece și caldă controlat termostatic. Se asigură 

normele de igienă prin utilizarea săpunului lichid și a mijloacelor adecvate pentru uscarea mâinilor. 

Grupurile sanitare pentru elevi sunt separate de cele pentru personalul didactic și auxiliar. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 0,75 
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Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă 

D
o
v
ez

i 
• 2 lăzi de nisip, lopată, căldare antiincendiară; 

• Existența sensorilor antiincendiari; 

• 23 extintoare antiincendiare funcționale; 

• 12 ieşiri de rezervă, accesibile şi semnalizate; 

• Actul serviciului apărării împotriva incendiilor; 

• Schemă de evacuare în cazuri de situații excepționale, aprobată de directorul instituției; 

• Decizia CA nr.8 din 19.02.2021 privind aprobarea planului de realizare a protecției civile cu tema 

„Acțiunile conducerii și corpului didactic în vederea efectuării măsurilor de protecție a elevilor 

în caz de cutremur de pământ și alte situații excepționale”; 

• Ordin de simulare a evacuării, nr. 35-01 din 18.02.2021; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Instituția este asigurată cu mijloace antiincendiare, dispune de ieşiri de rezervă accesibile şi 

semnalizate. Holurile instituției sunt amenajate cu marcaje de direcție de evacuare, în caz de situații 

excepționale. Se monitorizează permanent funcționalitatea mijloacelor antiincendiare. 

În actul de recepție a IP Liceul „Da Vinci”, Serviciul apărării împotriva incendiilor a confirmat 

respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor. Instituția respectă recomandările Agenției pentru 

Supraveghere Tehnică și a asigurat instituția cu cantitatea necesară de mijloace de primă intervenție pentru 

stingerea incendiilor.  

Toate uşile pe căile de evacuare se deschid liber în direcţia ieşirii din încăperi.  

Căile de evacuare nu sunt blocate: trecerile, coridoarele, galeriile, holurile și scările sunt libere, 

deplasarea nefiind stingherită de obiecte de mobilier, de utilaje sau obiecte de decor. 

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

 

Curriculum/ proces educational. Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a 

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

ajutor 

D
o
v
ez

i 

• PMA al IP Liceul „Da Vinci”, cap. Activități educative, concursuri, manifestări cognitiv-

distractive;  

• Proiecte didactice de lungă și de scurtă durată; Scenarii ale activităților sau ale aplicațiilor practice;  

• Ordinul nr. 18/1 din 23.10.2020, ref.: Organizarea și desfășurarea antrenamentelor la Protecția 

Civilă; 

• Ordinul nr. 103A din 28.08.2018, ref.: Securitatea și ocrotirea vieții și sănătății elevilor; 

• Ordinul nr. 07/1 din 01.09.2020, ref.: Organizarea Decadei Circulației Rutiere „Atenție, copii!” 

• Ordin nr. 37 din 01.03.2021 cu privire la Organizarea procesului educațional în instituțiile de 

învățământ primar și secundar în legătură cu situația epidemilogică de pericol de infecție cu 

Covid-19; 

• Ordin nr.38 din 15.03.2021 cu privire la Reluarea procesului educațional din învățământ primar 

și secundar îcepând cu 16.03.2021 în legătură cu declararea situației epidemiologice de pericol 

de infecție cu Covid-2019; 

• Ordin nr. 41 din 16.04.2021 cu privire la Reluarea procesului educațional în instituțiiile de 

învățământ primar și secundar începând cu 16.04.2021 în legătură cu declararea situației 

epidemiologice de pericol de infecție Covid-19; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Elevii sunt informați cu privire la regulile de circulație rutieră, de tehnică a securității, de prevenire a 

situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor nu doar în discuții non-formale, ci și în cadrul 

disciplinelor Fizică, Chimie, Biologie, Educație tehnologică, Educație fizică, Informatică, Educație civică, 

precum și în cadrul orelor de Dezvoltare personală. 

Conținuturile curriculare cu referire la respectarea tehnicii securității au fost planificate în Proiectele 

de lungă durată ale diriginților și ale cadrelor didactice. Drept dovadă a realizării acestor ore sunt înscrierile 

în cataloagele școlare, compartimentul Managementul clasei și proiectele de scurtă durată ale acestor ore. 

Profesorii dețin PV cu semnăturile elevilor, referitoare la tehnica securității vieții și sănătății în Instituție 

(la orele de fizică, chimie, informatică, educație tehnologică, educație fizică). 

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

Total standard: 8,25 

 



9 

 

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității fizice și 

psihice a fiecărui elev/ copil. 

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

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

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

D
o
v
ez

i 

• Programul acțiunilor de intervenție în caz de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului de studii 

2020-2021; 

• Planul ședințelor CPDC, anul de studiu 2020-2021; 

• Instrucțiunea cu referire la tehnica securității și regulile de comportament a elevilor în cadrul orelor 

de înot, aprobat la Consiliul Profesoral din 24.08.2020; 

• Instrucțiunea cu referire la tehnica securității și regulile de comportament a elevilor în cadrul orelor 

de educație fizică, aprobat la Consiliul Profesoral din 24.08.2020; 

• Ordinul nr.13 din 02.10.2019 cu privire la prevenirea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic 

al copilului; 

• Plan de acțiuni cu privire la organizarea instituțională și de intervenție a lucrătorilor din IPL „Da 

Vinci” în cazurile de abuz, neglijare, axploatare, trafic al copilului , ordinul nr.13 din 02.10.2019; 

• Anexa la Ordinul nr. 13 din 02.10.2019: Indicatori pentru monitorizarea activității de prevenire 

a abuzului și neglijare față de copii în IPL „Da Vinci”; 

• Fișă de sesizare ANET– model; 

• Registru de PV privind înregistrarea cazurilor de abuz și neglijare față de copii; 

• Registru de înregistrare a cazurilor de abuz și neglijare față de copii; 

• Ordin nr. 05/1 din 24 august 2020 cu privire la numirea în funcție a responsabilului de CREI- 

centrul de resurse educaționale pentru educație incluzivă; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Asigurarea protecției copilului este unul dintre obiectivele-cadru ale instituției, stipulat și în 

Regulamentul intern al instituției (Cap. 5, art. 27 și 31; Cap. XI, art. 52). În documentele strategice și 

operaționale sunt proiectate diverse acțiuni de colaborare cu familia elevilor, cu autoritatea publică locală, 

cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției elevilor și de informare a lor în privința procedurii 

legale de intervenție în cazurile ANET. 

Întru asigurarea protecției copiilor, se aplică instrumentele de monitorizare și de cunoaștere a 

colectivului de elevi (după caz), conform prevederilor HG nr. 143 din 12 februarie 2018, se respectă 

ordinul nr. 77 al Ministrului Educaţiei, din 22.02.2013. 

Administrația liceului implementează Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare 

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

Colaboratorii instituției posedă capacități pentru identificarea şi intervenţia timpurie, în special la nivel 

comunitar, în situaţiile de risc pentru familii şi copii. Cel mai frecvent instrument utilizat în instituție pentru 

analiza climatului socio-psihologic din colective este testul sociometric. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

Capacitate instituțională. Indicator 1.2.2. Utilizarea eficientă a resurselor interne (personal format) și 

comunitare (servicii de sprijin familial, asistență parentală etc.) pentru asigurarea protecției integrității fizice și 

psihice a copilului 

D
o
v
ez

i 

• Ordin 05/08 din 24 august 2020 cu privire la prevenirea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, 

trafic al copilului și componența Grupului de lucru intrașcolar; 

• Ordin nr. 30 p din 02.09.2019 de angajare a psihologului școlar; 

• Plan de Activitate a Serviciului Psihologului; 

• Ordin nr. 43 din 27.04.2021 cu privire la desfășurarea seminarelor metodice tematice din 04-

06.05.2021, pct. 2; 

• Ordin 05/08 din 24 august 2020 cu privire la prevenirea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, 

trafic al copilului și componența Grupului de lucru intrașcolar; 

• Raport de activitate al psihologului pentru anul de studii 2020-2021; 

 

Pentru protecția integrității psihice și fizice a copilului, în instituție este asigurată monitorizarea și 

cunoașterea colectivului de elevi prin utilizarea eficientă a resurselor comunitare și interne, prin formare 

profesională, cu elaborarea planurilor de acțiuni de prevenire a ANET-ului și organizarea altor tipuri de 

activități. 
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C
o
n
st

at
ăr

i 

Angajații instituției sunt informați cu legislația privind protecția fizică și psihică a elevilor. Instituția 

organizează activități curriculare și extracurriculare de prevenire și combatere a oricărui tip de violență, 

proiectate în PMA, Planurile de activitate a directorului-adjunct şi a psihologului, axate pe stabilirea 

relațiilor eficiente de tipul elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar. În vederea prevenirii și 

combaterii oricărui tip de violență, respectării drepturilor copiilor și asigurării confortului psihologic al 

elevilor, se organizează seminare tematice și parteneriate comunitare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 0,75 

 

Curriculum/proces educațional. Indicator 1.2.3. Realizarea activităților de prevenire și combatere a oricărui 

tip de violență (relații elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar) 

D
o
v
ez

i 

• Planul managerial anual, Cap. 2, pct. 1.2; 

• PV ale ședințelor cu părinții în perioada 26.10.20- 01.11.2020 în clasele 5-12; 

• Chestionar pentru părinți și elevi cu privire la cazurile de abuz și violență, fenomenul de bulling; 

• Ordin nr.04/2 din 14 august 2020 cu privire la delegarea diriginților și cadrelor didactice la 

programul de instruire Educație pentru media; 

• Explicații, note informative ale copiilor privind cazurile de abuz și violență; 

• Proiecte/scenarii de activități educaționale de prevenire și combatere a oricărui tip de violență; 

• Proiecte didactice/materiale didactice care facilitează implementarea curriculară, utilizate în 

cadrul orelor la Dezvoltare personală; 

• Note informative privind ședințele psihologului; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

PMA prevede următoarele activități de prevenire și combatere a oricărui tip de violență: activități/lecții 

organizate cu elevii în domeniul comunicării interpersonale, al formării competențelor sociale pentru elevii 

tuturor treptelor de școlaritate, privind prevenirea violenței în colectivul de elevi. Regulamentul intern al 

instituției prevede și sancțiuni/pedepse în cazul abaterilor disciplinare, în urma cărora se prejudiciază viaţ 

a.s.ănătatea elevilor sau a personalului instituţiei.  

Proiectele de lungă durată aprobate, registrele școlare și proiectele de scurtă durată/materialele 

elaborate pentru orele de Dezvoltare personală, Educație civică, Educația pentru societate fac dovada 

abordării subiectelor curriculare menite să anticipeze/diminueze fenomenul violenței, buling-ului, 

abuzului nu doar în școală, dar și în comunitate. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

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

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

comportamentelor dăunătoare sănătății 

D
o
v
ez

i 

• Postere/pliante informative cu scopul prevenirii violenței, propuse de către reprezentanții 

diverselor ONG (Amnesty International, Asociația La Strada); 

• PV întocmite în urma discuțiilor cu părinții elevilor ce au abateri disciplinare, la subiecte legate 

de combaterea violenței; 

• Preaviz de exmatriculare pentru încălcarea regulelor regulamentului școlar , art. 27, art. 30, art. 

31) din 17.12.2020 ( 4 elevi); 

• Preaviz- înștiințare privind încălcarea regulamentului școlar art. 27, art. 30, art. 31, art. 44 și 

invitație la comisia de disciplinare 01.07.2020; 

• Ordin nr. 01-03/27 din 08.04.2019 privind aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea regulamentului 

intern al instituției; 

• Explicații, note informative ale copiilor privind cazurile de abuz și neglijare; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

IP Liceul „Da Vinci” asigură dreptul la educaţia de calitate pentru toţi copiii. Ca rezultat, în IP Liceul 

„Da Vinci”, în ultimii ani, sunt tot mai multe solicitări din partea familiilor ce au copii cu nevoi speciale 

de a înmatricula elevii, dând votul de încredere Instituției pentru realizarea unui proces educațional 

incluziv. Astfel, la moment, în instituție sunt acceptați, integrați și instruiți elevi cu cerințe educaționale 

speciale. Toți elevii din instituție au acces la servicii de sprijin pentru dezvoltarea fizică, mintală și 

emoțională, prin implicarea personalului calificat și a partenerilor comunitari în activități de prevenire a 

comportamentelor dăunătoare sănătății. Acest obiectiv este realizat și în cadrul lecțiilor, în conformitate 

cu conținuturile curriculare la disciplinele școlare. 
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Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 2 

Total standard: 4,75 

 

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

de viață 

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

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

promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate. 

D
o
v
ez

i 

• PÎI al IP Liceul „Da Vinci” (Activități extracurriculare și extrașcolare); 

• Planul de activitate al personalului medical, ce conține prevederi și activități din Programul 

Naţional de promovare a modului sănătos de viaţă; 

• Dosarul comisiei metodice Consiliere și dezvoltare personală: PV, planuri ale activităților, 

materiale; 

• Registrul PV ale Consiliului de administrație, care fac dovada discuțiilor sistematice referitoare la 

sănătatea și/sau morbiditatea elevilor, referitoare la modalitățile de fortificare a sănătății, 

problemele de sănătate cu care se confruntă elevii, responsabilitatea/iresponsabilitatea părinților: 

CA din 07.07.2020; 14.08.2020 (Instrucțiuni cu privire la instruirea în condițiile de pandemie 

COVID-19); 

• Cabinetul medical. Planul anual de activitate al lucrătorului medical;  

• Protocol de acțiuni ale medicului ( PV nr.03 din 14.08.2020); 

• Lista registrelor conform nomenclatorului medicului: Registru de evidență a procedurilor. 

Formular nr. 029/e; Registru de evidență a activității de educație sanitară. Formular nr. 038/e; 

Registru de evidență a bolilor infecțioase. Formular nr. 060/e; 

• Registru de înregistrare a adresărilor bolnavilor în instituția de asistență primară, secția de 

internare a spitalului, serviciul asistență urgentă. Formular nr.074/e; Formular nr.058/e; 

• Fișă de notificare urgentă despre depistarea cazurilor de boală infecțioasă, intoxicație, toxiinfecție 

alimentară și/sauprofesională acute, reacție adverse după administrarea preparatelor 

imunobiologice; 

• PMA al psihologului – parte componentă a PMA;  

• Panouri de avize/ site-ul Instituției; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Instituția Privată Liceul „Da Vinci” este adepta promovării principiilor noilor educații, printre care 

este Educația pentru sănătate și Educația ecologică. Astfel, prin colaborarea cu familia, cu serviciile 

publice de sănătate, Instituția urmărește creșterea nivelului de cunoștințe în domeniul prevenției bolilor, 

al dezvoltării culturii modului sănătos de viață, al protecției mediului. Pentru atingerea obiectivelor 

propuse în acest sens, în activități sunt implicați părinții elevilor, reprezentanți ai ONG-urilor. 

Pentru educarea stilului sănătos de viață, Instituția proiectează și realizează un șir de activități menite 

să formeze și să dezvolte deprinderi corecte, care să mențină sănătatea, activități în care, prin antrenarea 

elevilor și a părinților acestora, se urmărește consolidarea sănătății, crearea unei poziții active față de 

sănătatea individuală și față de problemele sănătății publice. În instituție sunt realizate măsuri 

organizatorice, în vederea promovării culturii sanitare, igienei individuale, igienei alimentației, prevenirea 

îmbolnăvirilor cu implicarea medicului școlii. Cu elevii claselor gimnaziale și liceale, medicul realizează 

discuții referitoare la educația antialcoolică, la educația sexuală, la influența și dependența de substanțele 

narcotice. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5 

 

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

a resurselor materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională 

etc.) pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 

D
o
v
ez

i 

• Cabinetul psihologului dotat cu resurse materiale şi metodologice; 

• Cabinet medical echipat cu utilaj necesar şi cu medicamente; 

• Program de activitate al serviciului medical; Fișa de post a medicului; 

• Cabinetul psihologului. PMA al psihologului școlar;  

• Facturi de achiziționare a medicamentelor și a utilajului medical; 
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D
o
v
ez

i 
• PV ale Comisiei metodice Consiliere și Dezvoltare personală, anul școlar 2020-2021; 

• Ordinul nr. 41 din 16 aprilie 2020 privind imunizarea profesorilor;  

• Ordin nr. 12 din 24.09.2020 Cu privire la protecția sănătății în liceu; 

• Ordin nr. 16 din 28.09.2020; 24 din 17.11.2020; 28 din 12.01.202 Cu privire la  elevii eliberați de 

efortul fizic la disciplina școlară Educație fizică și Înot; 

• Ordine privind securitatea vieții copiilor în perioada vacanțelor: Ordinul nr. 11.12.2020; 

• Ordin nr.22 din 11.11.2020 ref.: Formarea comportamentului responsabil în colectarea separată 

a deșeurilor; 

• Planul Lunarului PRO SĂNĂTATEA, anul de studii 2020-21, aprobat prin Ord.18/2 din 23.10.20; 

• Plan de acţiuni a GLI; 

• Planul de activitate al CE;  

• Planificarea activităţilor de colaborare cu serviciile de sănătatea publică şi cu alte instituţii cu 

atribuţii legale în acest sens în promovarea sănătăţii fizice şi mentale, stilului de viaţă sănătos;  

• Organizarea şi desfăşurarea activităţilor care încurajează şi sprijină elevii să manifeste iniţiativă şi 

implicare în activităţi de promovare a modului sănătos de viaţă, de prevenire a riscurilor de 

îmbolnăviri, accident.  

• Contract de parteneriat cu Federația de Fotbal din RM; 

• Proiectare de lungă durată la orele de Dezvoltare personală; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Instituția asigură condiții fizice (spații special rezervate), resurse materiale și metodologice pentru 

profilaxia problemelor psihoemoționale, organizând diverse activități, reflectate în documentația 

școlară corespunzătoare. În curtea școlii au fost amenajate teritorii pentru odihnă, relaxare, joacă. 

Teritoriul din fața și din spatele școlii este preferat de elevi pentru petrecerea timpului liber, pentru 

recreare. În interiorul instituției, în acest sens, sunt rezervate spații în care elevii petrec timpul liber. 

Cabinetele psihologului și al medicului sunt amenajate conform necesităților și recomandărilor. Copiii 

au acces la Serviciul de asistenţă medicală și psihologică.  

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

 

Curriculum/proces educational. Indicator 1.3.3. Realizarea activităților de promovare/susținere a modului 

sănătos de viață, de prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri etc., luarea măsurilor de prevenire a 

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

copiilor la programe ce promovează modul sănătos de viață 

D
o
v
ez

i 

• Note informative prezentate de medic și psiholog;  

• Planul de lucru al psihologului şcolar; 

• Ședințe cu părinții tematice: prezența PV, anul de studii 2020-21; 

• Materiale didactice din cadrul activităţilor metodice;  

• Prezentări PPT ale ședințelor tematice cu părinții; 

• PV ale ședințelor cu părinții, anul de studii 2020-21; 

• PMA al psihologului instituţiei aprobat de director;  

• Traininguri, mese rotunde, webinare tematice etc. organizate și realizate de către psihologul 

liceului, în cadrul Direcției de activitate Prevenție / profilaxie; 

• PV ale ședințelor cu părinții, anul de studii 2020-21; 

• Ședințe de informare cu părinții pe segmentul susținerii sănătății fizice și mintale ale elevilor; 

• Fişe de sesizare; 

• Rapoarte, note informative; Chestionare, teste, anchete;  

C
o
n
st

at
ăr

i 

Multe dintre activitățile organizate în instituție sunt axate pe nevoile prioritare ale elevilor și 

personalului, inclusiv și pe a cele de prevenție a riscurilor de accident, a îmbolnăvirilor: activități de 

promovare a modului sănătos de viață, de prevenire a riscurilor de accidente, îmbolnăviri, a 

surmenajului, a stresului psihosomatic prin însuşirea şi respectarea normelor de igienă personală şi de 

grup, igienă mintală, alimentația corectă, identificarea factorilor de risc şi prevenirea influenței lor 

asupra stării sănătății, însuşirea şi respectarea metodelor de profilaxie a bolilor respiratorii şi virale, 

prin dezvoltarea responsabilității pentru menținerea curățeniei şi sănătății proprii şi a celor din jur. 

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

Total standard: 4,5 
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D
im

en
si

u
n
ea

 I
 

Puncte forte Puncte slabe 

• Intituția asigură securitate și protecție tuturor elevilor 

și personalului prin instalarea sistemului de control-

acces, prin monitorizarea audio-video;  

• Instituția oferă servicii de suport pentru promovarea 

unui mod sănătos de viață prin asigurarea cu personal 

medical, dotarea cu medicamente, amenajarea 

teritoriilor pentru sport, odihnă și joacă, promovarea 

politicilor instituționale privind alimentația sănătoasă, 

mod activ de viață; 

• Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea 

protecției integrității fiecărui elev; 

• Creșterea încrederii părinților și comunității; 

✓ Întreținerea instalațiilor moderne de 

asigurare a protecției, securității, pazei 

sunt destul de costisitoare, solicită și 

personal calificat; 

✓ Colaborare insuficientă cu alte 

instituţii educaţionale din localitate 

(determinat de situația pandemică 

existență); 

 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

Standard 2.1. Copiii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare 

Management. Indicator 2.1.1. Definirea, în PDI/operațional de dezvoltare, a mecanismelor de participare a 

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

inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe subiecte ce țin de interesul lor imediat 

D
o
v
ez

i 

• Regulamentul intern al instituției;  

• Ordinul nr. 19/2 din 06.10.2020 ref.: Constituirea Consiliului Elevilor; 

• Plan de activitate al CE inclus în PMA,  a.s. 2020-2021;  

C
o
n
st

at
ăr

i 

PDI și planificarea anuală conțin mecanisme de participare a elevilor la procesul de luare a deciziilor 

și instrumente ce asigură valorizarea inițiativelor elevilor. Regulamentul intern al instituției stipulează că 

printre organele consultative care funcționează în Instituție este și CE. 

CE activează în baza unui Regulament de organizare și funcționare, elaborat în concordanță cu 

cerințele MECC. Diversitatea activităților din Planul CE denotă implicare activă în aspectele legate de 

viața școlară: organizarea activităților extrașcolare și extracurriculare, administrarea rețelelor de 

socializare, mediatizarea evenimentelor organizate în instituție ș.a. Valorizarea inițiativelor elevilor este 

susținută de administrație, cadre didactice și părinți. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

Capacitate instituțională.  Indicator 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor/copiilor, constituită 

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

copii 

D
o
v
ez

i 

• Regulamentul de organizare și funcționare a CE; 

• Planul de activitate al CE, a.s. 2020-2021; 

• Raport de activitate al CE a.s. 2020-2021;  

• PV ale şedințelor CE;  

• Demersuri ale CE; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

În instituție activează CE, constituit democratic și autoorganizat. Membrii consiliului participă la 

luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi. CE activează în baza planului anual de 

activitate. Membrii Consiliului Elevilor planifică și organizează activitatea de autoconducere în liceu; 

participă la luarea deciziilor în cadrul instituției; organizează și desfășoară activități extracurriculare, acte 

de caritate, concursuri, dezbateri, întâlniri cu reprezentanții instituțiilor non-guvernamentale; înaintează 

propuneri vicedirectorului pentru educație și administrației liceului propuneri discutate la Consiliul 

Pedagogic/de Administrație. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5 

 

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

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

i 

• Plan al CE,  a.s. 2020-2021;  

• Diverse forme de consultare a opiniei elevilor (interviuri, discuții, sondaje, chestionare ș.a.); 

• Boxă de sugestii ale elevilor; 

• Panoul CE; 

• Opinia liberă a elevilor, exprimată prin mesaje, colaje-video; 

• Avizierul Instituției; Pagina web a Instituției; Rețele de socializare; 

• Elaborarea Proiectului de activitate anual al Comisiei metodice Consiliere și Dezvoltare 

personală, cu implicarea/consultarea elevilor. 

C
o
n
st

at
ă

ri
 

În diverse mijloace de comunicare este reflectată opinia liberă a elevilor, prin prisma activităților 

curriculare și extracurriculare, organizate la nivel local și comunitar. Accesul la informare a elevilor din 

instituție este realizat prin standuri informative, amplasate în instituție și în clase, prin site-ul liceului, 

contul de facebook al liceului și mass-media. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 0,5 

 

Curriculum/ proces educational. Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea 

aspectelor legate de viața școlară, în soluționarea problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului 

educațional, în evaluarea propriului progres 

D
o
v
ez

i 

• Chestionare ale elevilor „Managementul temelor pentru acasă”; 

• Scrisori informative pentru părinți cu referire la progresul școlar; 

• Rapoartele pentru părinți; 

• Chestionare pentru părinți; 

• Graficul consilierilor individuale cu părinții; 

• Sondaje, feedback–ul activităților, opinii ale părinților de implicăre permanentă a elevilor/copiilor 

în consilierea aspectelor legate de viața școlară; 

• Implicarea elevilor claselor gimnaziale și liceale în ghidarea claselor primare; 

• Activități de voluntariat și caritate; 

• Activități extracurriculare: Organizarea și monitorizarea activitățiii „Ziua Siguranței pe Internet”; 

Vizionarea de către elevii clasele a VIII-IX a spectacolelor la Teatrul „M.Eminescu”; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Elevii sunt capabili să-și evalueze propriul progres în raport cu Standardele de eficiență a învățării, 

participă la elaborarea programului educațional prin reprezentanții CE.  

Elevii, în comun cu profesorii, creează un climat relaţional de încredere, solidaritate și respect, bazat 

pe principiile echităţii şi ale toleranţei. Managementul clasei este gestionat de către profesor și elevi, care 

se implică în stabilirea comportamentului și a regulilor de lucru, bazate pe cultura învățării și pe 

promovarea unui comportament adecvat. 

Activitatea educațională a cadrelor didactice și a psihologului școlar, cu implicarea permanentă a 

elevilor, creează condiții de soluționare a problemelor la nivel de colectiv, prin consilierea aspectelor legate 

de viața școlară. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

Total standard: 6 

 

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

decizional 

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

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

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

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

D
o
v
ez

i 

• Prevederi în Regulamentul intern al instituției (Cap. 7, art. 36); PMA; 

• Notele informative privind statistica frecvenței elevilor la nivel de clasă/treaptă de 

școlaritate/instituție; 

• Cont personal/ Cabinetul personal al elevului în Registru electronic Studii.md 

(https://studii.md/admin/school_accounts);  

• PV ale ședințelor colective și individuale cu părinții, în a.s. 2020-2021; 
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D
o
v
ez

i 
• Ordin nr. 37 din 01.03.2021 cu privire la Organizarea procesului educațional în instituțiile de 

învățământ primar și secundar în legătură cu situația epidemilogică de pericol de infecție cu 

Covid-19; 

• Ordin nr.38 din 15.03.2021 cu privire la Reluarea procesului educațional din învățământ primar 

și secundar îcepând cu 16.03.2021 în legătură cu declararea situației epidemiologice de pericol 

de infecție cu Covid-2019; 

• Ordin nr. 41 din 16.04.2021 cu privire la Reluarea procesului educațional în instituțiiile de 

învățământ primar și secundar începând cu 16.04.2021 în legătură cu declararea situației 

epidemiologice de pericol de infecție Covid-19; 

• Contracte încheiate dintre părinte și administrația liceului pentru anul de studii 2020-2021; 

• Activități de parteneriat educațional cu implicarea directă a părinților  

o (https://fb.watch/7q4AJp-JM6/ , https://fb.watch/7q4JhXF3HJ/ ) 

• Chestionarele pentru părinți; 

• Prevederi în Regulamentul intern al instituției (Cap. 7, art. 36); PMA; 

• Notele informative privind statistica frecvenței elevilor la nivel de clasă/treaptă de 

școlaritate/instituție; 

• Cont personal/ Cabinetul personal al elevului în Registru electronic Studii.md 

(https://studii.md/admin/school_accounts);  

• PV ale ședințelor colective și individuale cu părinții, în a.s. 2020-2021; 

• Ordin nr. 37 din 01.03.2021 cu privire la Organizarea procesului educațional în instituțiile de 

învățământ primar și secundar în legătură cu situația epidemilogică de pericol de infecție cu 

Covid-19; 

• Ordin nr.38 din 15.03.2021 cu privire la Reluarea procesului educațional din învățământ primar 

și secundar îcepând cu 16.03.2021 în legătură cu declararea situației epidemiologice de pericol 

de infecție cu Covid-2019; 

• Ordin nr. 41 din 16.04.2021 cu privire la Reluarea procesului educațional în instituțiiile de 

învățământ primar și secundar începând cu 16.04.2021 în legătură cu declararea situației 

epidemiologice de pericol de infecție Covid-19; 

• Contracte încheiate dintre părinte și administrația liceului pentru anul de studii 2020-2021; 

• Activități de parteneriat educațional cu implicarea directă a părinților  

o (https://fb.watch/7q4AJp-JM6/ , https://fb.watch/7q4JhXF3HJ/ ) 

• Chestionarele pentru părinți; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Instituția elaborează și valorifică sistematic un set de proceduri democratice de delegare și promovare 

a părinților în structurile decizionale. Administrația liceului monitorizează sistematic părerile și opiniile 

părinților prin aplicarea chestionarelor, ceea ce contribuie la sporirea progresului școlar. Informarea 

părinților se realizează prin diverse mijloace de comunicare: registru electronic, viber, ședințe, consultații 

individuale, convorbiri telefonice, scrisori, pagina oficială de Facesbook 

(https://www.facebook.com/davinci.moldova) site-ul și poșta electronică a instituției. Comunicarea 

frecventă/zilnică cu părinții referitoare la frecvența și reușita elevilor la școală, la comportamentul și 

dificultățile elevilor a micșorat numărul lipselor nemotivate, a facilitat creșterea performanțelor școlare.  

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

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

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

pentru elevi/ copii 

D
o
v
ez

i 

• PMA; 

• Parteneriate educaționale, comunitare și de dezvoltare la nivel local, național; 

• Acord de parteneriat AO „Concordia” și IPL „Da Vinci” pentru campania de caritate „Cutia de 

pantofi” (https://fb.watch/7q4JhXF3HJ/) 

• Activitățile curriculare și extracurriculare, organizate în parteneriat cu actanții comunitari: 

https://fb.watch/7q6ALmcTKg/ ; 

• G-Suite (contract de prestări servicii GS-070820 „Sanocom Grup” SRL, Google Meet – link unic 

pe tot parcursul anului, în Calendar Google pentru fiecare clasă pentru lecții online și de tip hibrid; 

https://fb.watch/7q4AJp-JM6/
https://fb.watch/7q4JhXF3HJ/
https://fb.watch/7q4AJp-JM6/
https://fb.watch/7q4JhXF3HJ/
https://fb.watch/7q4JhXF3HJ/
https://fb.watch/7q6ALmcTKg/
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C
o
n
st

at
ăr

i 

IP Liceul „Da Vinci” este deschisă pentru colaborarea cu diverși parteneri (ONG-uri, organizații 

guvernamentale, întreprinzători) interesați de implicare în vederea îmbunătățirii condițiilor de învățare și 

odihnă pentru elevi/copii. Cei mai fideli și constanți parteneri s-au dovedit a fi părinții elevilor înscriși în 

liceu, care, prin onorarea condițiilor contractuale, asigură condiții bune pentru organizarea procesului 

instructiv, dar și pentru odihna elevilor. Tot părinții sunt cei care, împreună cu școala, încurajează și 

participă la dezvoltarea aptitudinilor, a talentelor, vocațiilor elevilor. Datorită acestei colaborări, elevii din 

diverse clase sunt implicați în multiple proiecte: concursuri școlare naționale, internaționale, competiții 

sportive și excursii didactice, tabere de studii, etc. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 0,75 

 

Capacitate instituțională. Indicator 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la 

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

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

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

D
o
v
ez

i 

• Pagina web a Instituției; Panoul Consiliul Elevilor; 

• Pagina Instituției pe rețeaua de socializare Facebook; 

• Valorificarea ofertei educaționale în baza solicitărilor din partea părinților: oferta educațională 

include ore opționale în baza cererilor părinților; Cerere pentru alegerea cercurilor pe interese în anul 

de studii 2020-2021; 

• Chestionare, sondaje, în scopul consolidării parteneriatului școală-familie, consultării opiniei 

părinților, solicitării feedback-ului. 

• PV ale ședințelor colective cu părinții și individuale în format on-line pe platforma Google Meet; 

• Scrisori de tip raport de activitate a elevului pentru semetrul I și/sau anual în mod fizic și prin e-mail; 

• Grupuri pe Viber, Facebook (https://bit.ly/3mECSsI );  

• Cartea de vizită a instituției în format fizic. 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Cadrele didactice colaborează cu actanții educaționali, informează periodic părinții/reprezentanții 

legali ai copiilor despre progresul înregistrat, despre succesele şi necesitățile de dezvoltare și sprijin ale 

elevilor pe parcursul învăţării, respectând principiul confidențialității. 

Planurile de activitate ale instituției prevăd asigurarea dreptului părinților, al autorităților publice 

locale și al elevilor în luarea de decizii, în vederea organizării unei educații de calitate pentru toți elevii, 

beneficiind de mijloace democratice de comunicare (vizite, ședințe cu părinții, întâlniri, convorbiri 

telefonice, consilieri individuale ale părinților, consilieri educaționale ale elevilor, mesaje prin Viber, e-

mail, platforma studii.md.) Postările pe rețelele de socializare (Facebook) dispun de spațiu și ocazii 

pentru a oferi feedback, pentru a-și manifesta atitudinea, a formula sugestii, opinii, propuneri vizavi de 

procesul educațional, de oferta educațională și extracurriculară, de condițiile fizice ale instituției. În acest 

sens, elevilor le sunt propuse și alte instrumente, mijloace: sondaje, anchete, jurnale de impresii, 

chestionare, formulare Google. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5 

 

Curriculum/ proces educațional. Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, 

părinților și a comunității la elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților 

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

D
o
v
ez

i 

• Webinare organizate și desfășurate pentru pedagogizarea părinților; 

• PV ale ședințelor cu părinții și CE; Materialele Consiliului Elevilor; 

• Ședințe individuale cu părinții la necesitate cu psihologul școlar; 

• Postări pe site-ul liceului, pe rețelele de socializare pentru diseminarea bunelor practici; 

• Rapoarte (individualizate) de activitate cu privire la rezultatele școlare pentru semestrul 1 și anual, 

de 2 ori pe an de fiecare profesor pentru fiecare elev; 

• Postări pe rețelele de socializare pentru diseminarea bunelor practici (https://bit.ly/38lj1GF ) 

https://bit.ly/2Wugfg5 ; 

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

în consilierea aspectelor legate de viața școlar; 

• Sondaje Google Forms (salvate în PDF); 

https://bit.ly/3mECSsI
https://bit.ly/38lj1GF
https://bit.ly/2Wugfg5
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C
o
n
st

at
ăr

i 

Structurile asociative ale elevilor, părinților și ale altor subiecți educaționali se implică la elaborarea 

documentelor programatice ale instituției și la luarea deciziilor pentru a asigura realizarea procesului 

educațional de calitate într-o școală prietenoasă copilului. Administrația și echipa didactică organizează 

diverse activități de pedagogizare a părinților prin ședințe, lectorate, seminare, ateliere cognitiv-formative, 

training-uri, webinare. 

În oferta educațională sunt ore opționale incluse în baza cererilor părinților. Pentru determinarea 

nivelului de satisfacție a părinților privitor la procesul educațional, precum și determinarea opiniei 

părinților referitor la impactul orelor opționale asupra rezultatului școlar, în general, a formării elevului și 

depășirii dificultăților de învățare, în particular, au fost lansate câteva sondaje. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5 

Total standard: 3,75 

 

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

interculturală bazată pe democrație. 

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

religioasă, prin actele reglatorii și activități organizate de instituție 

D
o
v
ez

i 

• PDI,  a.s. 2018-2021, PMA; Planificări de lungă durată la disciplinele școlare; 

• Prevederile Regulamentului intern al instituției (Cap. V, art. 24.a); 

• Planul operațional al CM Consiliere și Dezvoltare personală, pentru anul de studii 2020-2021;  

• Certificate de participare la formări continue (Educația pentru societate, Educația civică, Educația 

pentru media); 

• Decadele/ Lunarele pe discipline școlare, organizate anual; 

• Promovarea şi monitorizarea respectului pentru diversităţi culturale, etnice, lingvistice, religioase; 

• Poze, materiale video, site-ul liceului: https://www.facebook.com/davinci.moldova 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Administrația instituției promovează respectul față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, 

religioasă prin actele reglatorii și prin activitățile pe care le organizează la nivel de instituție, municipiu, 

țară. Activitățile din PMA, Proiectul de activitate a Comisiei metodice Limbi străine, documentele 

Comisiei metodice Consiliere și Dezvoltare personală abordează respectul față de diversitatea culturală, 

etnică, lingvistică, religioasă, conțin activități de promovare a diversității culturale. Echipa managerială și 

colectivul didactic asigură șanse egale tuturor copiilor, indiferent de diversitatea culturală, etnică, 

lingvistică, religioasă, promovând relevanța și calitatea procesului educațional. Astfel, în instituție învață 

elevi de diferite naționalități, elevi ce promovează culturi și religii diferite, elevi care vorbesc limbi diferite 

acasă sau care și-au făcut studii peste hotare, vorbind altă limbă decât româna. 

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

 

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

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

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

D
o
v
ez

i 

• PDI, cu activități specifice diferitelor comunități cultural, de combatere a stereotipurilor și 

prejudecăților; 

• Proiecte ale orelor cu scopul combaterii stereotipurilor și prejudecăților; 

• Proiecte didactice, materiale, proiecte ale activităților educative, proiecte culturale; 

• Proiecte: Proiect în baza operei „Take, Inke și Cadâr” de V. I. Popa (CM Limba română, 

Geografie, Istorie); activitatea „Politețea-cheia armoniei” (CM Clasele primare), „Ziua 

recunoștinței” ( CM Limbi străne); 

• Activități extracurriculare de valorificare a multiculturalității: excursii, vizite, mese rotunde de 

comunicare; 

• Ordinul nr. 27-1 din 14.12.2020 privind organizarea și desfășurarea sărbătorilor de iarnă „Da Vinci 

înconjoară lumea”. 

C
o
n
st

at
ăr

i Prin diverse proiecte educaționale de valorificare a multiculturalității, instituția asigură respectarea 

diversității culturale, etnice, religioase și dezvoltarea competențelor- cheie transversale de comunicare în 

limba română și în alte limbi străine, fapt reflectat prin feedback-ul partenerilor comunitari. Atât în PDI, 

cât și în PMA sunt planificate acțiuni, care prevăd combaterea stereotipurilor și prejudecăților, promovarea 

educației interculturale. 

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

https://www.facebook.com/davinci.moldova
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Capacitate instituțională.  Indicator 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a 

fiecărui elev/ copil indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică, religioasă, încadrarea în promovarea 

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

informaționale etc.) de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților 

D
o
v
ez

i 

• Proiecte/ produse digitale care valorifică literatura diferitor popoare: Pagina de facebook sau 

instagram al unui personaj literar din cultura universală (clasele de liceu), PV al CM LGI nr. 8 din 

26 martie 2021; 

• Decada culturii/ limbii engleze și a limbii germane, ord. 39 din16 .06.2021; 

• Activitatea cercurilor: „Telescop”(trupa de teatru); „Robotică”; „Art- kraft”; „Voci de argint”; 

• Proiectul „ Dragobetele cu stil”, 24 februarie 2021, tradițional; 

• Campania școlară on-line „Totul va fi bine!”, „Starea de bine”; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Prin realizarea conținuturilor curriculare la disciplinele Dezvoltarea personală, Educația pentru 

societate și diverse activități educaționale în instituție, indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică 

și religioasă, sunt create condiții pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev, identificarea și 

dizolvarea stereotipurilor și prejudecăților, promovarea multiculturalității.  

Asigurarea condiţiilor și a spaţiului educaţional încât să faciliteze comunicarea şi colaborarea între 

copii de diferită origine etnică, culturală; Laboratoare și spații educaționale prietenoase copilului. Teatru 

social cu implicarea elevilor ținând cont de diversitatea etnică, culturală, religioasă. Activităţi educaţionale 

privind respectarea diversităţii culturale, etnice, lingvistice, religioase. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

Curriculum/proces educațional. Indicator 2.3.4. Reflectarea, în activitățile curriculare și extracurriculare, 

în acțiunile elevilor/ copiilor și ale cadrelor didactice, a viziunilor democratice de conviețuire armonioasă într-

o societate interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 

D
o
v
ez

i 

• PDI, preconizând acțiuni de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților; 

• Proiecte de lungă durată, proiecte de scurtă durată la disciplina Dezvoltare personală;  

• Proiecte de lungă durată la limbile străine; 

• Proiecte/scenarii ale activităților educaționale de identificare și dizolvare a stereotipurilor și 

prejudecăților; Proiecte didactice/materiale didactice care facilitează implementarea curriculară, 

utilizate în cadrul orelor la Dezvoltare personală/Dirigenție. 

• Mapa cu proiectele activităților metodice și extracurriculare; 

• Spectacole, expoziții, festivaluri, concursuri ale căror rezultate sunt diseminate prin intermediul 

site-ului instituției și a paginii instituției de pe Facebook. 

• https://www.facebook.com/davinci.moldova  

C
o
n
st

at
ăr

i 

PDI 2018-2021 și PMA pentru anul de studii 2020-2021, reflectă activități planificate și realizate 

în vederea promovării valorilor multiculturale.  

Educația interculturală nu reprezintă o disciplină din PÎI al instituției, dar acesta propune, prin 

intermediul diferitor discipline, subiecte cu caracter intercultural. Abordarea interdisciplinară și 

transdisciplinară a conținuturior curriculare facilitează percepția pozitivă a elevilor asupra diferitelor 

etnii. Drept dovadă a realizării acestor orelor cin Curriculum, care au drept scop promovarea valorilor 

naționale și a minorităților naționale, sunt înscrierile în cataloagele școlare și proiectele de scurtă 

durată ale acestor ore/materialele utilizate la oră.  

Instituția se implică în diverse activități educaționale de nivel local și național și internațională, ce 

pun în evidență schimbul de experiență și convețuirea armonioasă într-o societate interculturală. 

Instituția promovează tradițiile naționale și tradițiile minorităților naționale din R. Moldova, urmărind 

realizarea obiectivelor: respectarea drepturilor copilului, promovarea valorilor democratice, educarea 

și promovarea mândriei de neam, dragoste de țară, stimei față de istoria și cultura națională, 

dezvoltarea în colectivul de elevi a relațiilor bazate pe încredere, respect și toleranță. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

Total standard: 5 

 

https://www.facebook.com/davinci.moldova
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D
im

en
si

u
n
ea

 I
I 

Puncte forte Puncte slabe 

• Copii și părinții participă la procesul decizional referitor 

la multe dintre aspectele vieții școlare; 

• Instituția comunică sistematic și eficient cu familiile 

elevilor, utilizând diverse modalități și instrumente de 

comunicare, punând la dispoziția părinților toate 

informațiile solicitate; 

• Instituția implică familia și comunitatea în procesul 

decizional; 

• Școala organizează activități menite să dezvolte toleranța, 

deschiderea pentru conviețuirea într-o societate 

interculturală bazată pe democrație, implicând familia și 

comunitatea 

✓ Neînțelegerea de către unii elevi și 

și/sau părinți a conceptelor 

„democrației”; 

✓ Depășirea conștientă și cu neștiință 

a limitelor implicării părinților în 

procesul educational și/sau 

decizițional; 

✓ Implicarea sporadică a unor părinți; 

✓ Eschivarea unor părinți de la 

anumite obligațiuni pe care le au; 

✓ Fluctuația elevilor; 

 

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, origine și 

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

dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional 

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

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

asigurare a incluziunii prin activități multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de sprijin pentru 

elevii cu CES 

D
o
v
ez

i 

• PDI, anul școlar 2018-2021; PMA, anul școlar 2020-2021; 

• Regulamentul intern al instituției (Cap. 5, art. 24); 

• Ordinul nr. 05/1 din 24 august 2020 cu privire la numirea în funcție a responsabilului de CREI- 

centrul de resurse educaționale pentru educație incluzivă; 

• Ordinul nr.30 p din 02.09.19 de angajare a psihologului școlar. 

• Ordinul, nr. nr. 43 din 03.05.2020, nr. 44 din 11.06.20, nr. 47 din 29.06.20, ref.: Procedura de 

înmatriculare și admitere în învățământul liceal; 

• Cererile părinților de înscriere/înmatriculare a copilului/elevului; 

• Ord. 06 din 28.08.20 ref.: Aprobarea rețelei de clase; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

PDI este axat pe Codul educației al RM nr. 152 din 17 iulie 2014, pe Hotărârea Guvernului nr. 523 

din 11.07.2011, cu privire la aprobarea Programului de educație incluzivă în RM, Hotărârea 

Guvernului nr. 944 din 14.11.2014, cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educației 

incluzive. În PDI, 2018-2021 şi cele operaționale, sunt incluse activități bazate pe politicile statului cu 

privire la educația incluzivă. Psihologul, medicul și cadrele didactice sunt inițiați în domeniul EI prin 

diverse stagii de formare profesională. Toți elevii, indiferent de categorie, sunt implicați în procesul 

educațional şi activități multiculturale, pentru realizarea şi dezvoltarea potențialului propriu. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

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

înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusiv de evidență și sprijin pentru copiii cu CES 

D
o
v
ez

i 

• Cererile de înmatriculare ale elevilor; 

• RIA, Cap. 2, art. 12, 13, 14; 

• Ordinul nr.32 din 05.02.2021 cu privire la procedura de înmatriculare a elevilor în treapta primară; 

• Ordin nr. 59 din 22.06.2021 cu privirea la admiterea elevilor în învățământul liceal; 

• Plan de acțiuni privind adaptarea elevilor în clasele I, anul de studii 2020-2021; 

• PV ale ședințelor cu părinții colective și individuale; 

C
o
n
st

at
ăr

i IP Liceul „Da Vinci”, fiind o instituție privată, nu are sector de școlaritate, respectiv nu are 

obligativitatea înmatriculării copiilor dintr-un anumit district. Astfel, oferim șanse egale tuturor celor care 

își doresc să facă studii în Instituția Privată Liceul „Da Vinci”. 

Drept dovadă, este ROFI Liceul „Da Vinci” stipulează expres procedura de înmatriculare a elevilor, 

respectând drepturile elevilor, acrordând șanse egale tuturor elevilor înscriși în clasele I-XII. 
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C
o
n
st

at
ă

ri
 

Administrația instituției creează structuri, mecanisme şi proceduri de sprijin pentru procesul de 

înmatriculare şi incluziune şcolară a tuturor copiilor, în conformitate cu actele normative în vigoare. 

Ofertele educaționale sunt promovate pe rețelele de socializare și în cadrul activității „Ziua Ușilor deschise 

pentru copiii din comunitate”. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

Capacitate instituțională.  Indicator *3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a 

celor cu CES, elaborarea actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența 

înmatriculării elevilor (indicatorul se aplică IET, școlilor primare, gimnaziilor, liceelor, instituțiilor de 

învățământ general cu programe combinate) 

D
o
v
ez

i 

• Ordin nr.1 din 01.09.20 cu privire la înscrierea copiilor în clasa 1 în anul de studii 2020-2021; 

• Registru alfabetic al elevilor; 

• Registre de evidență a actelor de studii; 

• Registrul de ordine cu referire la fluctuația elevilor; 

• Confirmări privind continuarea studiilor elevilior plecați;  

• Cereri ale părinților cu privire la eliberarea actelor de studii ale elevilor. 

C
o
n
st

at
ăr

i Instituția posedă actele privind migrația elevilor. Registrul alfabetic și registrul de ordine cu referire 

la fluctuația elevilor fac dovada evidenței fluctuației elevilor. În Registrul alfabetic se fac înscrierile la 

timp, la fiecare venire/plecare a elevilor. Anual, sunt desfăşurate diverse activități cu privire la completarea 

contingentului de elevi prin activitățile: „Ziua uşilor deschise pentru copiii din comunitate”, vizite la 

grădinițe, promovarea imaginii instituției pe rețelele de socializare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

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

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

copiilor 

D
o
v
ez

i 

• Cont personal/ Cabinetul personal al elevului în Registru electronic Studii.md 

(https://studii.md/admin/school_accounts);  

• Rapoarte (individualizate) de activitate cu privire la rezultatele școlare pentru semestrul 1 și anual, 

de 2 ori pe an de fiecare profesor pentru fiecare elev; 

• Existența și funcționarea Cabinetului Medical, Planul și orarul de activitate; 

• Ordinul nr. 30p din 02.09.2019 de angajare a psihologului școlar; 

• Plan și orar de activitate a cabinetului medical ( a.s. 2020-2021);  

• Programul acțiunilor de intervenție în caz de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, pentru 

anul de studii 2020-2021; 

• Plan de acțiuni cu privire la organizarea instituțională și de intervenție a lucrătorilor din IPL „Da 

Vinci” în cazurile de abuz, neglijare, axploatare, trafic al copilului (Ordinul nr.13 din 02.10.2019); 

• Preaviz de exmatriculare pentru încălcarea Regulamentului intern al instituției (art. 27, 30, 31) 

din 17.12.2020 (4 elevi); 

• Dări de seamă privind progresul elevilor,  a.s. 2020-2021; 

C
o
n
st

at
ăr

i Instituția oferă servicii de sprijin elevilor cu CES, în funcție de necesități, monitorizând starea lor 

de sănătate și asigurând condiții favorabile de integrare și dezvoltare. Datele, privind progresul și 

dezvoltarea fiecărui elev, sunt centralizate în informațiile prezentate la ședințele comisiilor metodico-

didactice, CP. În sprijinul elevilor activează Grupul de lucru intrașcolar, intervin psihologul și 

medicul, care asigură confortul psihoemoțional și starea de bine a elevilor. 

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

 

Curriculum/ proces educational. Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu 

particularitățile și nevoile specifice ale fiecărui elev/ copil și asigurarea unui Plan educațional 

individualizat (PEI), curriculum adaptat, asistent personal, set de materiale didactice sau alte măsuri și 

servicii de sprijin 
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D
o
v
ez

i 

• PÎI a.s. 2020-2021, activitățile extracurriculare și cluburile, cercurile pe interese; 

• Ordin nr. 19 din 05.11.2020 cu privire la informarea candidaților despre examenele de absolvire, 

sesiunea de examene 2021; 

• Ordin nr. 21 din 10.11.2020 cu privire la desfășurarea tezelor de iarnă; 

• Ordin nr. 26 din 07.12.2020 cu privire la organizarea și desfășurarea tezelor semestrile în condiții 

speciale; 

• Ordin 27 din 14.12.2020 cu privire la încheierea situației școlare la sfârșitul semestrului 1; 

• Ordin nr. 35 din 18.02.2021 cu privire la combaterea absenteismului școlar; 

• Ordin nr. 36 din 22.02.2021 cu privire la organizarea testării pe eșantion reprezentativ, sesiunea 

de examene 2021; 

• Ordin nr. 44 din 28.04.2021cu privire la anularea tezelor semestriale în clasele X-XI; 

• Ordin nr. 46 din 11.05.2021 cu privire la testarea candidaților la examenele naționale de absolvire, 

sesiunea 2021, elevii claselor IX-a și a XII-a; 

• Ordin nr. 55 din 28.05.2021 cu privire la organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire în 

clasele a IX-a; 

• Ordin nr. 53 din 25.05.2021 cu privire la admiterea la examenele naționale aabsolvenților claselor 

a IX-a și a XII-a. 

C
o
n
st

at
ăr

i 

În instituție procesul educațional și învățământul complementar se desfășoară în concordanță cu 

particularitățile și nevoile specifice ale fiecărui elev, cu materialele didactice necesare și oferirea serviciilor 

de sprijin, la necesitate. O atenție sporită se acordă valorificării potențialului intelectual al elevilor dotați 

prin schițarea traseului individual de dezvoltare și prin încadrarea în diverse concursuri școlare.  

Toți elevii, cu excepția celor din clasa I, în luna septembrie 2020 au fost supuși evaluărilor inițiale la 

la disciplinele din trunchiul de bază al Planului individualizat al IPL „Da Vinci” pentru a.s.2020-2021. 

După evaluarea inițială, s-a stabilit programe speciale de recuperare, ore individuale și/sau ore de 

monitorizare și asistență. O modalitate de abordare diferențiată sau în grupuri mici, în funcție de 

necesitatea elevilor, sunt și consultațiile, aprobate prin ordinul directorului instituției. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 1 

Total standard: 7 

 

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

respectă diferențele individuale. 

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

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

D
o
v
ez

i 

• Regulamentul intern al instituției; 

• Contract nr. 01 din 04.09.19 cu Compania „Simpals” (platforma studii.md); 

• Ordinul nr. 05/9 din 24.08.20 Cu privire la desemnarea administratorilor platformei studii.md; 

• Ordine de îmatriculare a elevilor veniți de peste hotare;  

• PV ale ședintelor cu părinții elevilor;  

• Chestionare și rezultatele ale sondajelor propuse elevilor;  

• Note informative, rapoarte; 

• Fişe de post ale cadrelor didactice;  

• Boxa de sugestii pentru identificarea/declararea oricăror forme de discriminare; 

• Regulamentul de organizare a concursurilor școlare interne. 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Politica instituției de învățământ privind protecția copilului este bazată pe respectarea Convenției cu 

privire la drepturile copiilor, oglindită în RIOF (Secțiunea 4: Drepturile elevilor). PDI, 2018-2021, 

planurile operaționale, Planul de activitate al serviciului psihologic, fişele de post ale angajaților conțin 

mecanisme de identificare şi combatere a oricăror forme de discriminare şi de respectare a diferențelor 

individuale. Administrația liceului asigură informarea personalului, părinților și a elevilor cu privire la 

procedurile de prevenire, identificare, soluționare a situațiilor de discriminare prin organizarea diverselor 

activități educaționale. Regulamentul de organizare a concursurilor școlare interne anticipează orice formă 

de discriminare a elevilor, pe o de parte oferind șanse de participare tuturor elevilor, pe altă parte, topul 

elevilor fiind stabilit în baza criteriilor de evaluare a lucrărilor, a punctajului acumulat, a baremelor de 

corectare/evaluare.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1 
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Indicator 3.2.2. Promovarea diversității, inclusiv a interculturalității, în planurile strategice și operaționale 

ale instituției, prin programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile copiilor cu CES 
D

o
v
ez

i 
• Regulamentul intern al instituției al IP Liceul „Da Vinci” ce prevede modalitatea de integrare a 

elevilor cu CES în IP Liceul „Da Vinci”;  

• Funcționarea mecanismului de sesizare în caz de ANET: prezența urnei pentru sesizări, activitatea 

coordonatorului, completarea Registrului de evidență ANET (ord. intern 05/ 8 din 24 august 2020); 

• Fișă de sesizare ANET– model; 

• Planul de acțiuni al Campaniei Împreună împotriva dilecvenței juvenile,  a.s. 2020-2021; 

• Organizarea activităților de promovarea interculturalității;  

• Proiecte pentru lecțiile de educație pentru societate, educație civică și dezvoltare personală; 

• PV, note informative, scenarii ale activităților extracurriculare/ extrașcolare, activități 

transdisciplinare; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Instituția promovează respectul față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă. 

Promovarea diversității, inclusiv a interculturalității, este în PDI 2020-2025 şi în cele operaționale. Pentru 

anticiparea acțiunilor discriminatorii între elevi, la întocmirea proiectelor de lungă durată pentru 

disciplinele școlare, precum: Limba și literatura română/engleză/germană, Educația moral-spirituală, 

Educația civică, Dezvoltare personală, se proiectează subiecte ce abordează acest subiect. Au fost realizate 

diverse activități, în care au fost implicați elevii, indiferent de naționalitate, gen, limbă, atât din instituție, 

cât şi din alte țări.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5 

 

Capacitatea instituțională. Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea 

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

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

proceduri  

D
o
v
ez

i 

• Sistem de monitorizare video în incinta și pe teritoriul liceului; 

• Radioul școlii; 

• Organizarea seminarelor tematice cu juristul; 

• Ordin de numire a coordonatorului GLI pentru din instituție;  

• PV, note informative, scenarii activități; 

• Proiectul activității extracurriculare; 

• Cutia/Boxa de sugestii pentru identificarea oricăror forme de discriminare; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

În cadrul întâlnirilor cu diriginții, elevilor li se aduc la cunoștință prevederile regulamentului, după 

care elevii formulează ghidați reguli de comportare în cadrul instituției, dar și în afara ei, reguli ce urmează 

a fi respectate în comunicarea, relaționarea și colaborarea cu ceilalți colegi/elevi din școală. Elevilor, 

părințior și personalului școlii li s-a adus la cunoștință procedura de intervenție în caz de discriminare, 

instrumentele de analiză a cazurilor de discriminare, acțiunile ce vor fi întreprinse de către conducerea 

școlii, corpul didactic și alti angajați, în cazuri de discriminare, prin aplicarea chestionarelor, sondajelor, 

observărilor. Personalul a fost informat cu referire la respectarea Art.ui 7 al Codului Educației: Principiile 

fundamentale ale educaţiei și a principiului echităţii – în baza căruia accesul la învăţare se realizează 

fără discriminare. Informarea are loc în cadrul Consiliului Profesoral (PV nr. al CP din 20.01.17, pct. 8 al 

Proiectului hotărârii). 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

Curriculum/proces educațional. Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a 

curriculumului diferențiat/ adaptat pentru copiii cu CES și evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor/ 

copiilor, în scopul respectării individualității și tratării valorice a lor 

D
o
v
ez

i 

• Organizarea de către psiholog a activităților de profilaxie a oricăror tipuri de discriminări;  

• Proiectele de lungă durată aprobate, registrele școlare și proiectele de scurtă durată/materialele 

elabotate pentru orele de Dezvoltare personală/Dirigenție, Educația civică/Educație pentru 

societate ce fac dovada abordării subiectelor curriculare menite să anticipeze/diminueze 

fenomenul discriminării nu doar în școală, dar și în comuitate; 

• Scenariile activităților bazate pe cunoașterea și respectarea regulilor de conduită în instituție; 

• Diplome de participare la Concursul şcolar „Kangorou”,  a.s. 2020-2021; 
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C
o
n
st

at
ăr

i 

Instituția dispune de documentele necesare încadrării prielnice în procesul educațional a fiecărui 

copil: PÎI, Curriculum Național/Curriculumul la decizia școlii (opțional)/ Curriculum 

diferențiat/adaptat/individualizat (elaborate la necesitate), precum și de personal calificat pentru 

intervenția, în caz de necesitate, realizarea conținuturilor curriculare la acest subiect, necesare pentru 

instruirea copiilor. Cadrele didactice și cadrele de sprijin beneficiază de asistență metodică, de colaborare 

prin asistențe la ore și recomandări privind nevoile de formare individuale. 

IP Liceul „Da Vinci” a angajat cadre didactice calificate, cu experiență de lucru în toate treptele de 

învățământ, la toate disciplinele școalare, precum și cadre pentru activități extrașcolare. 

Stimularea/motivarea cadrelor didactice, formarea lor continuă și asistența metodică acordată se reflectă 

în proiectarea și realizarea activităților de acest gen. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5 

 

Indicator 3.2.5. Recunoașterea de către elevi/ copii a situațiilor de nerespectare a diferențelor individuale 

și de discriminare și manifestarea capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză 

D
o
v
ez

i 

• Planul de activitate al CE, a.s. 2020-2021;  

• Monitorizarea organizării și desfășurării Campaniei Să creștem fără abuz, neglijare, exploatare, 

trafic, 07-11.12.20; 

• Preaviz de exmatriculare pentru încălcarea regulelor regulamentului școlar , art. 27, art. 30, art. 

31) din 17.12.2020 ( 4 elevi); 

C
o
n
st

at
ăr

i 

În a.s. 2020 – 2021, au fost realizate câteva discuții formale și nonformale cu elevii cu referire la 

recunoașterea de către copii a situațiilor de discriminare și aducerea la cunoștința cadrelor didactice a 

cazurilor de nerespectare a diferențelor oricărui individ. Elevii sunt învățați să recunoască situațiile de 

discriminare, modalitățile de comunicare/raportare, precum și consecințele manifestării unui 

comportament discriminator atât din partea colegilor, părinților, cât și a cadrelor didactice.  

Instrumentele de investigare a cazurilor de discriminare sunt: chestionarele, observările, sondajele. 

Este elaborată și Fișa de sesizare a cazurilor de discriminare, dar care nu a fost utilizată nici o dată. 

Regulamentul intern al instituției prevede și sancțiuni/pedepse în cazul acțiunilor discriminatorii.  

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

Total standard: 6 

 

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

Management. Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu 

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

noi 

D
o
v
ez

i 

• PDI, a.s. 2018-2021; PMA, a.s. 2020-2021;  

• Registru de evidență a bunurilor materiale, întocmit de secția contabilitate; 

• Planificarea resurselor necesare pentru procurarea materialelor didactice: 

• Informație prezentată la şedința CA, PV nr.01 din 10.07.2020; 

• Asigurarea cu resurse didactice (Cambridge) pentru studierea limbii engleze, PV al CM, nr. 1 din 

5.09.2020 

• Documente contabile (facturi) care confirmă alocarea de resurse financiare pentru achiziționarea 

resurselor instituționale, a manualelor școlare, a manualelor de alternativă și a literaturii de 

specialitate, etc 

C
o
n
st

at
ăr

i PDI include un șir de acțiuni menite să asigure și să creeze un mediu accesibil și sigur, precum și acțiuni 

de identificare a necesitățor elevilor și cadrelor didactice pentru organizarea unui proces educațional 

eficient, acțiuni de dotare a instituției, în general, și a sălilor de clasă, a cadrelor didactice, în special. 

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

 

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

interes public  

D
o
v
ez

i 

• Stipulări privind protecția datelor cu caracter personal, în Regulamentul intern de organizare și 

funcționare a IP Liceul „Da Vinci”, (aprobat prin ordinul directorului nr. 06-1 din 28.08.2020); 

• Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul 

sistemelor informaționale gestionate de IP Liceul „Da Vinci”, aprobat prin CP nr. 1 din 24 august 

2018/ revizuit la CP nr. 1 din 14 august 2020 (ord. 05/14 din 24.08.2020); 
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D
o
v
ez

i 

• Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență a salariaților, 

aprobat prin CP nr. 1 din 24 august 2018/ revizuit la CP nr. 1 din 14 august 2020 (ord. 05/14 din 

24.08.2020); 

• Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de 

evidență contabilă, aprobat prin CP nr. 1 din 24 august 2018/ revizuit la CP nr. 1 din 14 august 

2020 (ord. 05/14 din 24.08.2020); 

• Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video în cadrul Instituției de Învățământ 

Private Liceul „Da Vinci”, aprobat prin CP nr. 1 din 24 august 2018/ revizuit la CP nr. 1 din 14 

august 2020 (ord. 05/14 din 24.08.2020) 

• Anexe la contractele de muncă: Declarație privind confidențialitatea datelor personale;  

• Anexe la contractele de muncă: Angajament de confidențialitate; 

• Contractele de prestare a serviciilor educaționale încheiate cu părinții;  

• Chestionare;  

• Ordinul nr. din, ref.: Completarea SAPD, SIME, SIPAS; 

• Ordinul nr. 05/11 din 24.08.2020, nr. 34 din 12.02.2021; nr. 51 din 25.05.2021, ref.: Colectarea 

datelor cu referire la testările naționale și examene, sesiunea 2021; 

• Arhiva școlară, unde sunt arhivate registrele școlare și alte dosare, documente ce conțin date cu 

caracter personal se află într-o încăpere specială, încuiată; 

• Actele pe care le deține contabilitatea sunt în siguranță, fiind încuiate în dulapuri, la fel ca și 

contabilitatea propriu-zisă; 

• Accesul în cabinetul personal al elevilor de pe platforma studii.md este securizat, accesul 

asigurându-se cu ID și parolă; 

• Dosarele personale ale elevilor sunt disponibile doar pentru responsabilul de Serviciul cadre și 

secretariat și pentru administrația liceului. 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului la date se realizează conform Legii 

nr. 133 din 08.07.2011. Acestea sunt confirmate de următoarele prevederi/documente în vigoare/ordine 

emise de către directorul instituției. Instituția a elaborat Regulamentul privind asigurarea protecției datelor 

cu caracter personal şi a accesului, conform legii, la datele cu caracter public. În Contractul de acordare a 

serviciilor de studii este stipulat consimțământul părinților privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

ale elevilor. Persoanele care au acces la datele cu caracter personal sunt desemnate prin ordine interne. 

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

 

Capacitatea instituțională. Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor 

elevilor/ copiilor, a spațiilor dotate, conform specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin  

D
o
v
ez

i 

• Procurarea a 25 de calculatoare pentru laboratorul de informatică,  a.s. 2020-2021; 

• Reparația cosmetică a sălii de sport, iunie- iulie 2021; 

• Reparația şi pregătirea unei săli multifuncționale, iunie-iulie 2021; 

• Renovarea sălii pentru activitățile complementare, mai-iunie 2021; 

• Amenajarea terenului aferent instituției cu spații de odihnă și sport, 2021; 

• Programul de lucru al medicului instituției;  

• Programul de lucru al psihologului instituției; 

• Săli de clasă, dotate cu bănci corespunzătoare normelor sanitaro-igienice; 

• Laborator de informatică, dotat cu 25 de calculatoare de ultima generație; 

• Sală de sport, dotată cu inventar sportiv adecvat; 

• Sală de festivități cu 100 de locuri; 

• Biblioteca şcolară, dotată conform cerințelor biblioteconomice şi curriculare; 

• Avizierul insituției; 

• Table interactive. 

C
o
n
st

at
ăr

i 

În instituție se investesc resurse financiare pentru crearea unui mediu accesibil pentru 

incluziunea tuturor elevilor și asigurarea stării de bine. Alocarea resurselor financiare este reflectată 

în informația prezentată de contabilitate. 

Reflecțiile elevilor și părinților privind asigurarea unui mediu/spațiu educațional accesibil și sigur 

pentru fiecare copil confirmă faptul că administrația instituției utilizează suficiente resurse financiare 

pentru asigurarea unui mediu accesibil și sigur pentru copii. 
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Astfel, pentru a putea integra elevi cu dizabilități locomotorii, la intrarea a fost montată o rampă, 

iar în interiorul instituției – un ascensor.  

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

 

Curriculum/proces educațional. Indicator 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de învățământ și a 

auxiliarelor curriculare, utilizând tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor 

elevilor/ copiilor 

D
o
v
ez

i 

• Achiziționarea softurilor educaționale pentru studierea limbilor străine; 

• Aplicarea în instruire a platformelor: MyEduCare, Zoom, Classroom, Google Meet; 

• Wi-Fi; 

• Sala de informatică dotată; 

• Organizarea și desfășurarea orelor online în perioada pandemiei, a.s. 2020-2021; 

• Registru electronic; 

• Ore opționale de informatică, cl. a II-VI (PÎI aprobat de MECC); 

• Contracte de achiziții; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Instituția acordă o mare atenție reuşitei şi afirmării fiecărui elev. Sunt folosite mijloace de învățământ 

şi auxiliarele curriculare, cu utilizarea TIC, adaptate necesităților tuturor elevilor. Se monitorizează 

permanent activitățile educaționale, stimulând implicarea activă a elevilor.  

Majoritatea spațiilor educaționale sunt dotate cu resurse ce oferă posibilitatea organizării unui proces 

educațional accesibil, sigur și interactiv: tehnologii informaționale, tehnică, mijloace de învățământ, 

auxiliare curriculare: planșe, literatură de specialitate de ultima oră cu scopul utilizării pentru toți copiii. 

Printre acestea sunt și materialele individualizate, ce pot fi utilizate pentru instruirea copiilor cu CES.  

Dotările se fac în baza solicitărilor cadrelor didactice/notelor de serviciu, dar și ca urmare a evaluării 

necesităților și a posibilităților instituționale. Acestea sunt posibile datorită acordurilor de parteneriat ale 

instituției și ale altor organizații comunitare. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5 

Total standard: 6,5 

 

D
im

en
si

u
n
ea

 I
II

 

Puncte forte  Puncte slabe 

• Intituția oferă posibilitatea de studiere tuturor elevilor, indiferent de 

naționalitate, gen, origine și stare socială, apartenență religioasă, stare a 

sănătății; 

• În instituție sunt create condiții optime pentru realizarea și dezvoltarea 

potențialului individual al tuturor elevilor; 

• Elevilor cu dizabilități și a celor cu CES sunt create condiții, le sunt puse la 

dispoziție personal calificat, le sunt oferite programe pentru formarea 

competențelor școlare;  

• Instituția promovează o politică instituțională incluzivă, activitățile planificate 

nediscriminatorii, respectându-se diferențele individuale; 

• Prin îmbunătățirea condițiilor fizice, prin formarea cadrelor didactice, 

Instituția creează un mediu accesibil și favorabil; 

• Amenajarea mai multor spații de odihnă și relaxare; 

• Dotarea centrului în care să se desfășoare activități individuale; 

✓ Nedorința unor 

părinți de a 

merge în 

instituțiile 

abilitate pentru 

a confirma 

problema de 

sănătate de care 

suferă copiii.   

 

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ. 

Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional de calitate. 

Management. Indicator 4.1.1. Orientarea spre creșterea calității educației și spre îmbunătățirea continuă a 

resurselor umane și materiale în planurile strategice și operaționale ale instituției, cu mecanisme de 

monitorizare a eficienței educaționale 

D
o
v
ez

i • Realizarea analizei diagnostice SWOT, în vederea identificării corecte a obiectivelor planurilor 

manageriale şi sporirea eficienţei activităţii profesorilor; 

• Proiectarea activităţii manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu ţinte 

strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie; 
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D
o
v
ez

i 
• Colaborarea eficientă a echipei manageriale, care permite eficientizarea activităţii manageriale şi 

a actului decizional, prin delegare de sarcini, pe criteriul competenţei; 

•  „Cartea de vizită” a şcolii, care s-ar caracteriza prin calitate, exigenţă şi responsabilitate; 

• Existenţa unui corp de profesori cu calificare înaltă, implicaţi în activităţi de formare continuă; 

• Preocupări pentru cercetare, participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice la nivel internaţional, 

naţional şi municipal; 

• Număr mare de profesori implicaţi în activităţi de colaborare internă şi externă; 

• Organizarea seminarelor metodice, în colaborare cu DGETS, cu centre educaționale; implicarea 

formatorilor naționali și internaționali;  

• Baza tehnico-didactică și materială dezvoltată; asigurarea unui mediu de învățare eficient; crearea 

condițiilor de satisfacere a opțiunilor elevilor și ale cadrelor didactice: 

• Proiectul de dezvoltare a Instituției, 2018-2021, aprobat la ședința CP, PV nr.1 din 24.08.2018 

• Plan managerial anual, a.s. 2020-2021, PV nr.1 din 24.08.2020; 

• PMA; Planurile operaționale ale comisiilor metode;  

• Regulamentul intern al instituției a IP Liceul „Da Vinci”. 

• Registrul PV ale Consiliului Profesoral/ Pedagogic și ale Consiliului de administrație;  

• Ordine de organizare a procesului educațional, a.s. 2020-2021; 

• Proiectele didactice de lungă durată;  

• Orarul lecțiilor;  

• Cataloagele școlare;  

• Dosarele personale ale elevilor;  

• Registrul de evidență și eliberare a actelor de studii;  

• Date cu referire la potențialul didactic din instituție;  

• Documentele de înmatriculare în clasa a X-a; 

• Programul activităților extrașcolare;  

• Raportul semestrial/ anual privind organizarea procesului educațional pe fiecare comisii metodică; 

• Stagii de formare profesională pentru resursele umane (ord. 04/1 din 14.08.2020) 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Obiectivul/misiunea Liceului „Da Vinci” este formarea unor tineri adaptaţi societăţii contemporane, 

în continuă schimbare, şi dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor acestora prin promovarea spiritului 

democratic, a identităţii etnice, sociale şi culturale, a toleranţei şi a diversităţii în spaţiul european. 

PDI și planurile operaționale ale CM prevăd crearea condițiilor de realizare a unui proces educațional 

de calitate. Ele sunt orientate spre creșterea calității educației și spre îmbunătățirea continuă a resurselor 

umane și materiale. Se acordă o mare atenție formării profesionale a cadrelor manageriale, didactice, 

asigurării cu suport didactic necesar, sporirii calității procesului educațional. Sunt create condiții de muncă 

și de motivare pentru activitatea resurselor umane din instituție. Procesul educațional este monitorizat prin 

asistențe (on-line) la ore, interasistențe, ore publice cu participarea părinților. Calitatea eficienței 

educaționale este reflectată în cadrul ședințelor CP, CA, CMD, precum și-n cadrul ședințelor cu părinții 

pe tot parcursul anului. 

Pornind de la contextul european şi de la situaţia existentă în Republica Moldova, IP Liceul „Da 

Vinci” și-a propus să se transforme într-o școală de succes, care să asigurare un proces educațional 

personalizat, relevant și de calitate pentru fiecare copil în parte, să poată răspunde cerinţelor sociale şi 

economice bazate pe cunoaşterea şi formarea competenţelor-cheie ale educabilului, să asigure eficienţa 

învăţării.  

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

 

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

operaționale ale instituției, inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și elevilor 

D
o
v
ez

i 

• Proiectul de dezvoltare instituțională, a.s. 2018-2021, aprobat la ședința CP, PV nr.1 din 

24.08.2018;  

• Plan managerial de activitate, a.s. 2020-2021, PV nr.1 din 24.08.2020;  

• Plan de activitate al Consiliului elevilor, a.s. 2020-2021;  

• Ord. 04/2 din 14.08.2020; Ord. 11 din 24.09.2020; Ord. 43 din 27. 04.2021 ref. 

Organizarea/delegarea la sesiuni de formare; 

• Ordinul nr. 06 din 28 august 2020 ref: Constituirea claselor; 
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D

o
v
ez

i 
• Ordinul nr. 05/5 din 24.08.2020 Cu privire la Comisia de atestare a cadrelor didactice; 

• Ordinul nr. 36 din 22.02.2021; nr. 46 din 11.05.2021; ord. 47 din 11.05.2021 ref. Desfășurarea 

testării pe eșantion/ a pretestărilor; 

• Ordinul nr. 21 din 10.11.2020; Ord. nr. 55 din 28.05.2021 ref. Organizarea consultațiilor; 

• Rapoarte de dare de seamă/ Note informative, a.s. 2018-2020, https://chisinauedu.md/;  

• Ord. nr.56-1 din 28 mai 2021 ref. Stimulare și motivare a elevilor; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Programele și activitățile incluse în planurile strategice și operaționale contribuie la realizarea misiunii, 

viziunii și scopurilor strategice, inclusiv proiectele structurilor elevilor, prin îmbunătățirea continuă a 

resurselor umane în vederea creșterii calității educației, practicându-se schimbul de experiență cu 

instituțiile din alte țări. IP Liceul „Da Vinci” are drept scop organizarea unui proces de instruire flexibil, 

oferirea elevilor de servicii educaționale curriculare şi extracurriculare de calitate, crearea condiţiilor 

optime pentru studiu şi dezvoltarea unui parteneriat de calitate cu ONG-uri, agenţii economici şi 

comunitatea. Pentru realizarea lor, activitățile de monitorizare sunt direcționate spre următoarele aspecte: 

motivarea și stimularea cadrelor didactice, crearea culturii încrederii; diversificarea ofertei de formare 

continuă a cadrelor didactice; îmbunătățirea continuă a resurselor umane, în vederea creșterii calității 

educației; asigurarea inserției școlare a elevilor la debutul treptei de școlaritate; anticiparea dificultăților 

elevilor, prin evaluarea inițială și organizarea programelor de recuperare; organizarea unui program de 

pregătire a elevilor pentru examenele de BAC și de absolvire a gimnaziului; organizarea unei culturi 

evaluative în instituție. Realizarea cu succes a programelor și activităților incluse în planurile strategice și 

operaționale ale instituției este asigurată grație manifestării următoarelor valori: profesionalism, 

flexibilitate, responsabilitate, transparenţă, abordare ştiinţifică,colaborare și credibilitate. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5 

 

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

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

monitorizare a eficienței educaționale și promovarea unui model eficient de comunicare internă și externă 

cu privire la calitatea serviciilor prestate 

D
o
v
ez

i 

• Registrele de PV ale ședințelor CA, CP; 

• Ordinul ref.: Punerea în aplicare a Regulamentului intern al IP Liceul „Da Vinci”; 

• Ordinul 05/3 din 24.08.2021 de constituire a CM și numirea în fucție a șefilor CM; 

• Planuri de activitate ale CMD, pentru a.s. 2020-2021; 

• Plan de activitate anual al CA, pentru a.s. 2020-2021; 

• Ordinul nr., ref.: Organizarea procesului educațional în vederea demarării anului școlar  

• Ședințe operative săptămânale cu CA, șefii CM, cadrele didactice;  

• Rețele de socializare ale instituției: (https://www.facebook.com/davinci.moldova)  

• Chestionare de evaluare a calității serviciilor educaționale, 2020-2021 pentru cadre didactice, 

părinți și elevi; 

• Activitatea dedicată ultimului sunet școlar „Temă pentru acasă” la Teatrul de Vară din Chișinău; 

• Raport de activitate, a.s. 2020-2021; 

• Avizierul instituției; 

• Sedințe de informare a elevilor și părinților. 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Administrația instituției promovează modul transparent, democratic și echitabil la luarea deciziilor cu 

privire la politicile instituționale, aplicând diverse mecanisme de monitorizare a eficienței educaționale. 

Asigurarea transparenței decizionale și financiare se realizează prin includerea cadrelor didactice, a 

părinților în diverse activități, comisii.  

Subiectele ce se referă la procesul educațional și la politicile instituționale sunt proiectate la ședințele 

CA, CMD. Subiectele discutate în aceste comisii, consilii, înregistrate în Registrul de PV, reprezintă dovezi 

de asigurare a transparenței și echității privind implementarea politicilor instituționale. Un rol mare la 

luarea deciziilor în implementarea politicilor îi revine CE și Consiliilor părinților (la nivel de clase). 

Plasarea informațiilor și a unor decizii pe Panoul informativ, precum și pe site-ul liceului face dovada 

deschiderii administrației instituției pentru organizarea unui proces educațional transparent. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5 

https://chisinauedu.md/
https://www.facebook.com/davinci.moldova
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Capacitate instituțională. Indicator 4.1.4. Organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele 

și misiunea instituției de învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia  
D

o
v
ez

i 
• Statutul IP Liceul „Da Vinci”, mun. Chișinău, aprobat prin decizia Fondatorului nr. 1 

• Proiectul de dezvoltare instituțională, a.s. 2018-2021, aprobat la ședința CP, PV nr.1 din 

24.08.2018;  

• PMA, a.s. 2020-2021, PV nr.1 din 24.08.2020;  

• Dezvoltarea și completarea infrastructurii instituției: 

• „Păstrarea și completarea bazei tehnico-materiale a liceului”, informație prezentată la ședința CA, 

nr.7 din 15.01.2021;  

• „Inventarierea bunurilor materiale din liceu”, informație prezentată la ședința CA, PV nr.7 din 

15.01.2021;  

• Proiectul de amenajare al terenului aferent instituției; 

• Contracte cu diverși furnizori/agenți economici; 

• Mobilierul care corespunde cu particularitățile anatomo-fiziologice ale copiilor; 

• Spații școlare accesibile pentru toți elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale (lift). 

C
o
n
st

at
ăr

i 

În IP Liceul „Da Vinci”, politica educațională instituțională este orientată să schimbe accentul de pe 

acces spre calitate, pentru crearea unei școli moderne, ce va contribui la promovarea unor medii de învăţare 

eficiente, întru atingerea obiectivului final: îmbunătăţirea calităţii educaţiei pentru toţi elevii. Infrastructura 

instituției asigură organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunea școlii. Numărul 

și tipul spațiilor școlare corespunde în raport cu profilul unității de învățământ și numărul total de elevi. 

Sunt disponibile resursele financiare necesare aplicării Curriculumului Național și respectării 

Standardelor de calitate. Au fost reparate cosmetic clasele de studii, cantina (2), sala de sport (2) și sala 

de festivități. A fost completată cu calculatoare moderne sala de informatică (4), iar clasele de studii, 

laboratorul de științe(2), sala de arte și cea multifuncțională (2)- cu mobilier și materiale didactice. Crezul 

colaboratorilor instituției este că, pe lângă alte beneficii, infrastructura de foarte bună calitate conduce la 

îmbunățățirea predării, a rezultatelor școlare ale elevilor şi la reducerea stresului şcolar. Deciziile privind 

infrastructura educaţională au fost determinate de nevoi, totodată au fost luate în baza unei abordări 

strategice. 

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

 

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

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

curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate (PEI) 

D
o
v
ez

i 

• PMA, a.s. 2020-2021, PV nr.1 din 24.08.2020;  

• Portofoliile digitale profesionale ale cadrelor didactice; Portofoliile CM; 

• Notele informative; 

• Mobilier nou în fiecare clasă (18-22 de seturi); Material didactic în clasele de studii; 

• Procurarea resurselor materiale și didactice; 

• Asigurarea lecțiilor de educație fizică/ înot cu inventar sportiv; 

• Asigurarea claselor cu panouri funcționale, calculatoare, proiectoare, ecrane; 

• Fișa de lichidare pentru fiecare cadru didactic/ angajat; 

• Laborator de informatică cu 98 de calculatoare de ultimă generație; 

• Fotografii plasate pe site-ul liceului și pe rețelele de socializare; 

• Facturi ce confirmă procurarea materialelor și achitarea lucrărilor de amenajare a teritoriului, de 

procurare, renovare și/sau reparație a utilajelor; 

• Fotografii: dovezi de valorificare a echipamentelor, materialelor și auxialiarelor curriculare la 

ore și activități extrașcolare; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Instituția dispune de diverse echipamente, materiale didactice și auxuliare curriculare pentru realizarea 

Curriculumului National și a PEI. Varietatea de echipamente și materiale existente în instituție facilitează 

procesul educațional de calitate și asigură șanse egale tuturor copiilor. Printre acestea sunt materiale 

didactice procurate și/sau create de către cadrele didactice, literatura de specialitate, TIC, prezentări Power 

Point. Sălile de clasă sunt dotate cu calculatoare, proiectoare, ecrane, televizoare și mobilier. Biblioteca 

dispune de resurse didactice, manuale și literatură în trei limbi necesară realizării procesului educațional. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 2 
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Indicator 4.1.6. Încadrarea personalului didactic și auxiliar calificat, deținător de grade didactice (eventual 

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

o
v
ez

i 
• Dosare personale ale angajaților, a.s. 2018-2021, dovezi privind angajarea, promovarea, 

pregătirea, psihopedagogică și de specialitate a angajaților; 

• Fișele postului (pentru fiecare categorie de angajați); 

• Contractele de muncă; 

• Regulamentul intern al IP Liceul „Da Vinci” (Cap. X, art. 45 - 46); 

• Informație ref.: Formarea profesională continuă și atestarea cadrelor didactice, prezentată la CP 

nr. 2 din 25 septembrie 2020; 

• Extrase din PV ale ședințelor CM despre rezultatele cadrelor didactice/ elevilor la diverse 

concursuri; 

• Registrul de ordine internă privind activitatea de bază; 

• Ordinul nr. 56/1 din 28 mai 2021ref.: Nominalizarea elevilor/ claselor/ cadrelor didactice cu 

rezultate academice deosebite și clasament la concursuri; 

• Cursuri de formare în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor instituțiilor de 

învățământ (20 iulie 2020); 

• Cursuri de formare continuă „Învățarea la distanță în baza site-ului interactiv al profesorului” 

(IFC, 29. 07. 2020); „Cum începem lucrul în G Suite pentru educație” (IFC, 11.09.2020); 

• Cursuri de formare „Educația Viitorului”, SEL Lification, România; 

• Training pentru administratori și cadre didactice „Utilizarea platformei studii.md. Modulul 

ADMINISTRARE/ UTILIZARE” (august 2020) 

• Programe de instruire pentru cursul opțional „Educația pentru media”, elaborate de CJI și MECC 

(ord. 04/2 din 14 august 2020); 

C
o
n
st

at
ăr

i 

IP Liceul „Da Vinci” tinde să devină un model educațional, o instituție care să le ofere copiilor o 

perspectivă de dezvoltare și creștere armonioasă, în colective consolidate, bazate pe principiile școlii 

prietenoase copilului, ale școlii democratice. Acest lucru este posibil de realizat având un număr suficient 

de resurse umane calificate, care denotă încredere, respect, pregătite bine profesional, acest lucru fiind 

valabil atât pentru colectivul didactic, cât și pentru personalul nondidactic. 

Selectarea personalului didactic și nondidactic calificat, formarea continuă a lor, crearea condițiilor 

de muncă, stimularea personalului, menținerea unui climat favorabil manifestării și creșterii profesionale 

sunt activități menite să creeze un model eficient de cultură organizațională a instituției, axat pe respect și 

încredere reciprocă, pe parteneriatul școală-familie și pe crearea unui mediu de colaborare și stimulare a 

celor care învață sau lucrează în IP Liceul „Da Vinci”. În vizorul administrației instituției sunt următoarele 

aspecte: crearea contextelor de motivare și stimulare a performanței în activitate, monitorizarea 

permanentă și eficientă a procesului de evaluare a personalului, ponderea cadrelor didactice cu grad 

didactic și care au urmat cursuri de formare continuă, eficacitatea dezvoltării profesionale continue a 

personalului (didactic, didactic auxiliar, nondidactic), monitorizarea procesului de evaluare a personalului. 

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

 

Curriculum/proces educațional. Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condițiile locale și 

instituționale, în limitele permise de cadrul normativ 

D
o
v
ez

i 

• Proiectul de dezvoltare instituțională, a.s. 2018-2021, aprobat la ședința CP, PV nr.1 din 

24.08.2018;  

• PMA, a.s. 2020-2021, PV nr.1 din 24.08.2020;  

• Valorificare eficientă documentelor de politici educaționale: PÎI, curriculumul pe discipline, 

inclusiv opționale, manuale școlare, ghiduri metodologice, mijloace informaționale și 

comunicaționale; 

• Curriculum adaptat (în pilotare) la limba engleză și la limba germană, aprobat la CP nr. 7 din 28 

mai 2021; 

• Aprobarea orelor opționale din instituție la ședința nr. 1 din data de 24 august 2020, CP; 

• Dări de seamă, prezentate la CP cu privire la realizarea PÎI și a Curriculumului Național, inclusiv 

cu adaptare la condițiile instituționale la limba engleză și la limba germană, PV nr.04 din 

26.02.2021;  

• Planul activităților/ proiectelor transdisciplinare, aprobate la ședința cadrelor didactice din 23 

octombrie 2020;  
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• Note informative, rapoarte, PV, cataloage; 

• Rapoarte ale cadrelor didactice ce confirmă realizarea orelor prevăzute de PÎI;Facturi ce fac 

dovada dotărilor necesare: manuale școlare, auxiliare didactice, ghiduri metodologice, mijloace 

informaționale și comunicaționale, elaborate de MECC, finanțarea excursiilor tematice etc. 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Instituția este asigurată cu documentele curriculare necesare bunei desfășurări a procesului 

educațional: PÎI, curriculumul pe discipline, inclusiv opționale, manuale școlare, ghiduri metodologice, 

mijloace informaționale și comunicaționale. 

Implementarea Curriculumului Naţional, dar și a Curriculumului la decizia școlii este o preocupare 

importantă și prioritară a cadrelor didactice și manageriale. În instituție se realizează conținuturile 

curriculare conform Curriculumului Național, cu adaptare la condițiile instituționale, în limitele permise 

de cadrul normativ. Limba engleză se studiază începând cu clasa a I-a, conform PÎI, aprobat de MECC, şi 

se extinde în cadrul cercului de limbă engleză, iar limba germană se studiază din cl. a III-a. Extinderea 

curriculară la aceste discipline este analizată și aprobată la şedința CMDLS. Orele opționale se realizează 

în baza Curriculumului recomandat de MECC al RM. Activitățile proiectate și realizate de către cadrele 

didactice sunt direcționate să realizeze conținuturile curriculare, să le formeze tuturor copiilor şi tinerilor 

competenţele-cheie care să le permită învăţarea pe tot parcursul vieţii şi care să le pună în valoare intelectul, 

abilităţile şi talentele, astfel încât toţi să-şi realizeze plenar propriul potenţial uman, contribuind la 

dezvoltarea social-economică a ţării, în primul rând, în calitate de cetăţeni activi şi responsabili. Un atu al 

instituției sunt proiectele transdisciplinare, realizare obligatoriu în partea a II-a a zilei, cât și cercurile 

transdisciplinare (ȘTED). 

Pentru realizarea cu succes a prevederilor curriculare, au fost implicate suficiente resurse umane și 

materiale. 

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

Total standard 12 

 

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

stabilite prin curriculumul național 

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

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

D
o
v
ez

i 

• PMA,  a.s. 2020-2021;  Proiectele de activitate ale CM; 

• Proiecte didactice de lungă durată, a.s.. 2020-2021; 

• Desfășurarea controalelor tematice, a.s.. 2020-2021: Monitorizarea elaborării proiectelor de 

lungă durată la disciplinele școlare; Corectitudinea completării cataloagelor școlare; Evaluările 

sumative la sfârșitul sem.I, sem.II. după textul administrației; 

• Notele informative elaborate în urma controalelor demarate; 

• Documentație școlară obligatorie a pedagogului, conform Nomenclatorului-tip al documentației 

școlare, ordin MECC nr. 1467din 12.11.2019; 

• Raport de activitate a cadrului didactic pentru anul de studiu 2020-2021 privind realizarea 

numerelor de ore conform curriculumului național; 

• Dosarele CM; 

• Cataloagele școlare; 

• Rezultate ale evaluărilor naționale, cl.IV anul de studii 2020-2021. 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Administrația liceului are misiunea de a asigura un mediu de învăţare deschis, care să faciliteze 

realizarea prevederilor curriculare. Asigurarea cu mijloace necesare, dotarea sălilor de clasă, formarea 

continuă a cadrelor didactice și evaluarea rezultatelor școlare sunt doar câteva dintre instrumentele prin 

care instituția creează premize pentru implementarea Curriculumului. Monitorizarea realizării 

conținuturilor curriculare se realizează prin: asistențe la ore, lecții publice ale profesorilor care se atestează, 

controale tematice, completarea portofoliilor profesorilor, rapoartele de activitate ale cadrelor didactice la 

final de semestru, rapoartele și note informatve, prezentate la CA și CP. 

Pentru implementarea și realizarea cu succes a curriculumului, directorul liceului, împreună cu 

membrii Consiliului de Administrație, întreprinde mai multe măsuri ce țin de: valorificarea eficientă, în 

baza principiilor școlii prietenoase copilului, a varietății de documente și politici educaționale: plan-cadru  
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C
o
n
st

at
ăr

i de învățământ, curriculum pe discipline, inclusiv opționale; dotarea cu manuale școlare, ghiduri 

metodologice, mijloace informaționale și comunicaționale; evaluarea portofoliilor profesionale ale 

cadrelor didactice; solicitarea feedback-ului din partea părinților. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5 

 

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

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

D
o
v
ez

i 

• PMA, a.s. 2020-2021; Planurile operaționale ale CM, anul de studii 2020-2021; 

• Ordinul nr. 05/5 din 24.08.2020 ref.: Componența Comisiei de atestare; 

• Ordin nr.04/2 din 14 august 2020 ref.: Delegarea cadrelor didactice la programul de instruire 

Educație pentru media; 

• Ordine ref. la Delegarea cadrelor manageriale/didactice la cursuri de formare continuă: Nr. 04/1 

din 14 august 2020 (Programul de instruire la Institutul de Formare Continuă); Nr. 11 din 24 august 

2020 (Programul de formare continuă la UST); Nr. 58 din 9 iunie 2021 (TEKWIL); 

• Ordin nr. 03 din 14 august 2020 cu privire la instruirea Covid -19 a personalului angajat; 

• Ordin nr. 43 din 27.04.2021 cu privire la desfășurarea seminarelor metodice, 4-6 mai 2021; 

• Baza de date cu referire la formarea continuă și atestarea cadrelor didactice; 

• Certificate de participare la formări locale, naționale; 

• Chestionar de autoevaluare a CD (format PDF); Rapoarte de autoevaluare a CD; 

• PV ale Comisiei de atestare 2020-2021; 

• PV al CP nr.4 din 22.02.2021 privind admiterea pentru atestare a cadrelor didactice; 

• Certificate de formator (muncipal/național) ale cadrelor didactice din Instituție; 

• Baza de date cu referire la atestarea cadrelor didactice/ manageriale: 

• Atestarea cadrelor didactice, informație prezentată la CP, PV nr. 2 din 15.09.2020; 

• Portofolii de atestare ale cadrelor didactice pentru anul de studii 2020-2021. 

C
o
n
st

at
ăr

i 

PMA, în Compartimentul Coordonarea și managementul resurselor umane, stipulează că obiectivul 

strategic al instituției este de a realiza activităţi de planificare, formare, evaluare a cadrelor 

didactice/manageriale, în vederea asigurării instituţiei cu resursele umane competente, în vederea 

înregistrării unor performanţe profesionale. În acest sens, sunt planificate și realizate mai multe activități 

menite să acorde consultanţă metodică şi psihopedagogică cadrelor didactice angajate, în scopul susţinerii/ 

dezvoltării performanţei profesionale; să asigure o integrare rapidă și sigură a cadrele didactice nou-

angajate (în special a tinerilor specialişti), în vederea implementării optime a politicilor şi strategiilor 

instituţiei referitoare la organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ. Pentru implementarea 

reformelor naționale, în cadrul instituției se organizează formări în vederea familiarizării cadrelor 

didactice, ateliere pentru identificarea strategiilor de implementare a reformelor, asigurarea schimbului de 

experiență dintre cadrele didactice din instituție. În instituție se organizează seminare, training-uri, ateliere, 

mese rotunde, schimb de experiență prin interasistențe. Rezultatul creșterii competenței profesionale este 

confirmat prin conferirea gradelor didactice și obținerea titlului de master în Științe ale Educației. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

Capacitate instituțională. Indicator 4.2.3. Existența unui număr suficient de resurse educaționale (umane, 

materiale etc.) pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

D
o
v
ez

i 

• Baza de date cu privire la potențialul didactic la disciplinele de studii; 

• Baza de date cu referire la procesul de atestare,  a.s. 2020-2021; 

• Certificate de formare continuă a cadrelor didactice/ manageriale; 

• Registru de bunuri materiale ale sălilor educaționale (Ord. nr. 06/18 din 24.08.2020); 

• 4 săli de informatică dotate cu calculatoare 23+23+19+23; 

• Fiecare sală de clasă dispune de televizor; 

• Table interactive -8; Proiectoare 8; 

• Fiecare angajat dispune de calculator- 69 laptopuri; 

• 4 cabinete metodice dotate cu câte 6 calculatoare și 14 aparate xerox; 

• Materiale audio-video pentru predarea diverselor discipline (în mare parte pentru învățarea 

limbilor străine, fizică, chimie, biologie); 
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D
o
v
ez

i • Note informative cu referire la controale tematice 2021; 

• Activități de formare a competențelor digitale ale cadrelor didactice, PV ale CM; 

• Participări la webinare despre educația online, tehnici și metode de instruire la distanță, organizate 

de MECC în august 2020 în parteneriat cu AGIRoMD. 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Utilizarea resurselor educaționale, aplicarea strategiilor didactice interactive, inscusiv a TIC, sunt 

considerate de către cadrele didactice din IP Liceul „Da Vinci” oportunități de modernizare a 

instrumentelor de predare-învățre-evaluare drept necesitate dictată de reformele multiple ale sistemului de 

învățământ, precum și de condiţiile dezvoltării accelerate a tehnologiei informaţionale.  

Instituția beneficiază de un număr mare de resurse umane și materiale educaționale pentru realizarea 

conținuturilor curriculare. În procesul de predare-învățare-evaluare sunt aplicate diverse strategii didactice 

interactive, mijloace TIC. Sunt organizate activități de menținere a mediului stimulativ și cooperant, în 

vederea dezvoltării continue a capitalului uman al instituției, prin organizarea formărilor profesionale 

pentru dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, schimbului de experiență în instituțiile de 

peste hotare, interasistențelor, orelor publice. 

Pentru a obţine un grad sporit de flexibilitate a procesului educațional, pentru a răspunde necesităţilor 

elevilor, cu scopul scăderii costurilor educaţiei şi îmbunătăţirii eficienţei orelor desfășurate, cadrele 

didactice apelează la utilizarea resurselor educaționale, la aplicarea strategiilor didactice interactive, 

inscusiv a TIC, pentru: organizarea lecțiilor la distanță, organizarea învățării hibrid; predarea unor lecţii 

de formare a competențelor; aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe; organizarea 

evaluărilor formative, sumative. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

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

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

educațional 

D
o
v
ez

i 

• PDI,  a.s. 2020-2021; 

• Proiectele de scurtă durată ale cadrelor didactice, elaborate în conformitate cu rigorile cadrului 

curricular al disciplinei; 

• Portofoliile digitale ale cadrelor didactice; 

• Note informative ale controalelor tematice; 

• Proiecte ale evaluării rezultatelor școlare; 

• Analiza orelor asistate; 

• Portofoliul CM; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Activitatea echipei manageriale este axată pe monitorizarea permanentă a realizării Standardelor de 

eficiență a învățării. Dexteritățile digitale ale cadrelor didatice din instituție sunt dezvoltate în cadrul 

diverselor stagii de formare, organizate la nivel local și municipal. În cadrul formărilor interne, dar și al 

celor din instituții specializate în formarea cadrelor didactice, profesorilor/învățătorilor li se prezintă 

propuneri detaliate de învăţare centrată pe elev. Astfel, în cadrul instituției, prin schimbul de experiență, 

se urmărește diversificarea strategiilor de predare-învățare, în cadrul cărora accentul se comută pe 

necesitățile elevilor, pe particularitățile și specificul vârstei lor. În discuțiile din cadrul ședințelor CM, în 

cadrul analizei orelor asistate, accentul se pune pe autoevaluarea profesorului şi pe practica reflecţiei, asftel 

urmărindu-se facilitarea dezvoltării profesionale continuă. 

În instituție este acceptată orice structură a proiectului didactic, evaluându-se nu structura, ci impactul 

proiectului asupra elevilor, valoarea lui informativă și formativă. Astfel, de către cadrele didactice, sunt 

prezentate proiecte pentru diferite subiecte, accentul punându-se pe stilurile de învăţare ale elevilor, 

oferindu-se ocazia de a excela lucrând în modul care li se potriveşte cel mai bine. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

Curriculum/ proces educațional. Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu 

principiile educației centrate pe elev/copil și pe formarea de competențe, valorificând curriculumul în baza 

Standardelor de eficiență a învățării 
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D
o
v
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i 

• PMA; 

• Ordinele privind demararea evaluărilor (pentru toate tipurile de evaluare); 

• Elaborarea proiectelor didactice de lungă durată,  a.s. 2020-2021;  

• Notă informativă privind  controlul planificărilor de lungă durată cu eșalonarea EFE și ES; 

• Ordin nr. 8 din 2.09.2020 cu privire la școlarizarea elevilor în anul de studii 2020-2021; 

• Notă informativă privind rezultatele evaluărilor inițiale anul de studii 2020-2021; 

• Ordin nr. 10 din 25.09.2020 cu privire la adaptarea elevilor claselor I-a și a V-a la cerințele unei 

noi trepte de școlarizare; 

• Ordinul nr. 13 din 25.09.2020 cu privire la organizarea procesului de instruire- evaluare 2020-

2021, cu privire la temele pentru acasă; 

• Ordin nr. 32 din 05.02.2021 cu privire la procedura de înmatriculare a elevilor din treapta primară; 

• Masă rotundă „ Implementarea ECD în cadrul lecțiilor de limbă străină”, PV al CM Clase primare; 

• Rapoartele și notele informative elaborate și prezentate la Consiliul de Administrație; 

• Raportul anual de activitate a Instituției, prezentat la CP 1 din 25.08.2021. 

C
o
n
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at
ăr

i 

Proiectele didactice la disciplinele școlare sunt elaborate în conformitate cu politicile educaționale în 

vigoare. Elaborarea lor este discutată la CP, CA și CMD. Profesorii elaborează proiectele didactice de 

lungă și de scurtă durată în conformitate cu principiile educației centrate pe elev și de formare a 

competențelor. Activitatea educațională din timpul lecțiilor este completată cu activități extracurriculare. 

Verificarea realizării conținuturilor curriculare se organizează prin asistențe la ore, note informative, 

controale tematice, prezentate la CP și la ședințele CMD.  

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

 

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

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

D
o
v
ez

i 

• Ordinele privind demararea evaluărilor (pentru toate tipurile de evaluare); 

• Ordin nr. 19 din 05.11.2020 cu privire la informarea candidaților despre examenele de absolvire, 

sesiunea de examene 2021; 

• Ordin nr. 21 din 10.11.2020 cu privire la desfășurarea tezelor de iarnă; 

• Ordin nr. 26 din 07.12.2020 cu privire la organizarea și desfășurarea tezelor semestrilae în condiții 

speciale; 

• Ordin nr. 36 din 22.02.2021 cu privire la organizarea testării pe eșantion reprezentativ, sesiunea 

de examene 2021; 

• Ordin nr. 46 din 11.05.2021 cu privire la testarea candidaților la examenele naționale de absolvire, 

sesiunea 2021, elevii claselor IX-a și a XII-a; 

• Ordin nr. 55 din 28.05.2021 cu privire la organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire în 

clasele a IX-a; 

• Raport despre susținerea examenelor, cl. a IV;  

• Ordine cu privire la Testarea Națională în învățământul primar;  

• Notă informativă privind rezultatele evaluărilor inițiale anul de studii 2020-2021; 

• Raport de activitate,  a.s. 2020-2021;  

• Rapoarte de activitate ale cadrelor didactice,  a.s. 2020-2021; 

• Cataloage școlare,  a.s. 2020-2021; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Cadrele didactice evaluează rezultatele învățării în conformitate cu Standardele de eficiență a 

învățării, a Referențialului de evaluare a competențelor specifice formate elevilor și Metodologiei ECD, 

asigurând sprijinul individual al elevilor pentru obținerea rezultatelor învățării. Se respectă Regulamentul 

privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și 

promovarea în învățământul secundar. Notele informative pun în evidență îmbunătățirea continuă a 

procesului de evaluare a rezultatelor învățării. 

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

 

Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu misiunea 

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



34 

 

D
o
v
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i 

• PDI,  a.s. 2018-2021; PMA; Planuri operaționale ale CM,  a.s. 2020-2021; 

• Zile de activități transdisciplinare,  a.s. 2020-2021; 

• Ordinul nr. 25 din 27.11.2020 cu privire la organizarea și desfășurarea testărilor la instrumente 

muzicale; 

• Proiecte ale activităților extracurriculare: „1 decembrie – Ziua Unirii”; „Sinteze daviciene”, „Ziua 

Politeții”, „Festivalul dovleacului”, „Ziua Politeții”, „Crăciun – sărbătoarea sfântă”, „Eminesciana 

2021”, „Grigore Vieru – condeiul etern al Basarabiei”, „Dragobete cu stil”, Lunarul „Da Vinci – 

Om Univers”, „Lecturiada Publică pentru juniori și seniori” ediția XVIII-a, „Florilegiul pascal”, 

„Săptămâna Sănătății” ș.a.   

C
o
n
st

at
ăr

i 

Pentru monitorizarea activităților extracurriculare, precum și a celor extrașcolare, în Instituție 

activează Comisia metodică „Consiliere și Dezvoltare personală”. Activitățile planificate în PMA au 

următoarele obiective: diversificarea activităților extracurriculare, în scopul atragerii elevilor în 

organizarea de acțiuni orientate spre ridicarea nivelului de cultură și civilizație; descoperirea și dezvoltarea 

talentelor și aptitudinilor elevilor; dezvoltarea relațiilor comunitare ale școlii și atragerea de noi parteneri 

în derularea programelor educaționale; dezvoltarea în colectivul de elevi a unor relații interpersonale 

bazate pe încredere, respect, toleranță; formarea şi dezvoltarea la elevi a capacităţilor integratoare ale 

personalităţii contemporane, definită în contextul şcolii prietenoase copilului; dezvoltarea capacităţilor de 

auto-management, precum şi ale potenţialului psihico-moral, intelectual, fizic; dezvoltarea culturii 

comportamentale. 

Pentru planificarea și realizarea activităților extracurriculare sunt implicați diriginții, cadrele didactice 

care predau diferite discipline, membrii Consiliului Elevilor, părinții și partenerii educaționali. 

Pentru fiecare treaptă de școlaritate, Comisiile metodice își propun în fiecare an de studii diverse 

activități extracurriculare, în funcție de interesele și curiozitățle elevilor, de necesitățile lor de învățare, de 

prevederile curriculare și de ofertele venite din partea partenerilor comunitari. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

Indicator 4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/copii, întru a obține rezultate în 

conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES care 

beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI) 

D
o
v
ez

i 

• Regulamentul intern al instituției al IP Liceul „Da Vinci” prevede modalitatea de integrare a 

elevilor cu CES în IP Liceul „Da Vinci”;  

• Ordinele privind demararea evaluărilor (pentru toate tipurile de evaluare); 

• Ordinele cu privire la organizarea consultațiilor pentru examenele de absolvire; 

• Ordinul nr. 21 din 10.11.2020; Ord. nr. 55 din 28.05.2021 ref. Organizarea consultațiilor; 

• Graficul desfășurării ES pentru semestrul I, discutat la şedința CA, PV nr. 08 din 18.12.2020; 

• Notă informativă privind rezultatele evaluărilor inițiale anul de studii 2020-2021; 

• Ordin nr. 10 din 25.09.2020 cu privire la adaptarea elevilor claselor I-a și a V-a la cerințele unei 

noi trepte de școlarizare; 

• Graficul consilierilor individuale cu părinții; 

• Consilieri educaționale ale elevilor oferite de profesori, diriginți, psiholog. 

C
o
n
st

at
ăr

i În cadrul procesului educațional elevul are spijinul cadrelor didactice, psihologului, părinților, precum 

și al comunității, pentru obținerea rezultatelor școlare în conformitate cu Standardele de eficiență a 

învățării. Realizarea Standardelor educaționale acoperă toate aspectele dezvoltării personalității în educație 

– indicatori fiind performanțele obținute în toate domeniile ca argument al implementării eficace a 

Standardelor de învățare şi Referențialului de evaluare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5 

Total standard: 14 

 

Standard 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul educațional. 

Management. 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. 
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D
o
v
ez

i 

• Ordinul nr.16 p din 03.07.2020 ref. Numirea în funcție a bibliotecarului; 

• Programul de activitate al bibliotecii; 

• Plan de activitate a bibliotecii,  a.s. 2020-2021, aprobat la şedința CA nr. 1 din 10.07.2020; 

• Raport de activitate a bibliotecii, a.s. 2020-2021, prezentat la şedința CP; 

• Registre de stocare a datelor bibliotecii școlare: Registrul de mișcare a fondurilor bibliotecii 

școlare; Registrul de evidență zilnică a activității bibliotecii școlare; Registrul de eliberare a 

manualelor; Registrul-inventar; 

• Acte de donații de cărți din partea elevilor, părinților, oaspeților; 

• Fişe de evaluare a bibliotecii şcolare,  a.s. 2020-2021; 

• Schema de închiriere a manualelor școlare; 

• Casarea manualelor și caietelor, Ord. 05/12 din 24.08.2020; 

• Note informative despre activitatea bibliotecii școlare  a.s. 2020-2021; 

• Notă informativă privind Abonarea 2020-2021; 

• Săptămâna Bibliotecii în şcoală,  a.s. 2020-2021; 

• Notă informativă privind organizarea și desfășurarea activităților; 

• Facturi ce confirmă achiziționarea manualelor și a auxiliarelor pentru desfășurarea orelor din PÎI; 

• Facturi ce dovedesc dotarea cu ustensile și reactive a orelor de chimie, fizică, geografie, 

biologie; 

C
o
n
st

at
ăr

i 

Conform condițiilor contractuale încheiate între părinți și IP Liceul „Da Vinci”, responsabilitatea și 

grija pentru asigurarea cu resurse educaționale necesare procesului educațional îi revine Instituției. Astfel, 

Instituția asigură accesul nestingherit al tuturor elevilor la bibliotecă, în laborator, în sala de festivități și 

cea de sport. Totodată, în aceste spații educaționale elevii sunt însoțiți de către cadrele didactice și 

familiarizați cu regulile de comportament. 

Astfel, în scopul dezvoltării competențelor școlare, consolidării calității procesului educațional prin 

valorizarea eficientă a curriculumului, elevii sunt asigurați 100% cu manuale școlare, auxiliare. 

Instituția asigură dotarea cabinetelor școlare cu echipamente de laborator pentru realizarea 

experimentelor specifice disciplinelor școlare, în conformitate cu prevederile curriculare și Standardele de 

dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare (Anexa 2. Denumirea mijloacelor de asigurare a 

condițiilor de instruire). Biblioteca școlară funcționează după un Program de activitate, aprobat de către 

directorul instituției, este dotată cu mobilierul corespunzător, adaptat spațiului și utilizatorilor, ajustat din 

punct de vedere ergonomic, confortabil. Fondul de carte corespunde numărului de elevi din instituţiei. 

Liceul dispune de depozit pentru manuale şi de o sală de lectură modernă, cu suficiente rafturi pentru 

fondul de carte existent, dotată cu calculatoare conectate la internet.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5 

 

Capacitate instituțională. Indicator 4.3.2. Existența bazei de date privind performanțele elevilor/ copiilor 

și mecanismele de valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii 

curriculumului modificat sau a PEI 

D
o
v
ez

i 

• PMA, a.s. 2020-2021;  

• Cataloage școlare, a.s. 2020-2021; 

• Ordinul nr. 34/1 din 12.02.2021, ref.: Punerea în aplicare a Metodologiei privind acordarea 

notei “10” din oficiu, la limba engleză (străină); 

• Rapoarte (individualizate) de activitate cu privire la rezultatele școlare pentru semestrul 1 și anual, 

de 2 ori pe an de fiecare profesor pentru fiecare elev; 

• Ordinul nr. 56/1 din 28 mai 2021ref.: Nominalizarea elevilor/ claselor/ cadrelor didactice cu 

rezultate academice deosebite și clasament la concursuri; 

• Participare la concursuri de sector şi municipale,  a.s. 2020-2021; 

• PV ce confirm participarea la olimpiade, la concursuri școlare,  a.s. 2020-2021;   

• Diplome ale elevilor; 

C
o
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at
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i 

Accesând platforma studii.md, în cabinetul personal al coplilului său, fiecare familie poate vedea 

rezultatele elevului pe toată perioada aflării lui în IP Liceul „Da Vinci”. Această bază complexă de date le 

dă posibilitate părinților și administrației liceului de a lua notă de orice regres sau progres școlar. Totodată, 

cadrele didactice din instituție completează/elaborează Rapoarte (individualizate) de activitate cu privire 

la rezultatele școlare pentru semestrul 1 și anual, de 2 ori pe an pentru fiecare elev, indiferent de 

clasă/treaptă de școlaritate. 
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C
o
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i 
În atenția cadrelor didactice și a celor manageriale sunt elevii cu bune performanțe școlare. Aceștia 

sunt motivați de a frecventa orele de consultație, în scopul pregătirii lor pentru participare la concursurile 

școlare de sector/ municipale/naționale/internaționale.  

Fiecare dintre cei care înregistrează un rezultat bun în cadrul concursurilor și olimpiadelor școlare 

este menționat prin ordin sau PV (în cazul concursurilor interne), oferindui-se diplome.  

În fiecare an, instituția a înregistrat performanțe ale elevilor/copiilor participanți la concursuri 

școlare de sector/ municipale/naționale/internaționale. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5 

 

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

elevului/ copilului 

D
o
v
ez

i 

• PDI, a.s. 2020-2021; PMA, a.s. 2020-2021;  

• Ordinul nr. 56/1 din 28 mai 2021ref.: Nominalizarea elevilor/ claselor/ cadrelor didactice cu 

rezultate academice deosebite și clasament la concursuri; 

• Panouri informaționale, „Gala olimpicilor internaționali”, 2021; 

• Perfomanțe ale elevilor: 

• Promovarea succesului elevilor la concursuri școlare;  

C
o
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i 

Activitățile de predare – învățare - evaluare se axează pe Standardele de eficiență a învățării, care 

permit analiza echitabilă, viabilă, validă a rezultatelor elevilor. PMA al IP Liceul „Da Vinci” prevede 

colaborarea cu părinții și cu alți parteneri sociali, în vederea creării condițiilor și posibilităților de 

manifestare a potențialului elevilor. Implicarea cadrelor didactice și a elevilor în diverse activități formale 

și nonformale, colaborarea în vederea creării unui climat relaţional de încredere, de solidaritate și respect, 

bazat pe echitate şi motivare, aduce după sine rezultatul râvnit. 

Instrumentele de evaluare, dar și de manifestare a competențelor formate sunt diferite, spre exemplu: 

excursii didactice, partciparea la concursurile școlare. Instituția creează ocazii și posibilități de participare 

în diverse concursuri, începând chiar din clasa I, în baza acordurilor de parteneriat cu diverși parteneri 

educaționali. Pentru manifestarea competențelor de comunicare în limba străină, în IP Liceul „Da Vinci” 

se organizează întâlniri cu persoane din alte țări, vorbitori nativi ai limbilor străine, care se studiază în 

instituție. 

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

 

Curriculum/proces educațional. Indicator 4.3.4. Încadrarea elevilor/copiilor în învățarea interactivă prin 

cooperare, subliniindu-le capacitățile de dezvoltare individuală, și consultarea lor în privința conceperii și 

aplicării CDȘ 

D
o
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• PDI, a/s 2020-2021;  

• PV, note informative, scenarii ale activităților extracurriculare/ extrașcolare, activități 

transdisciplinare; 

• Planul activităților/ proiectelor transdisciplinare, aprobate la ședința CD din 23 octombrie 2020;  

• Ordinul nr. 20 din 02.11.2020; nr. 49 din 17.05.2021 Cu privire la organizarea și desfășurarea 

concursului la Limba și Literatura română „Lecturiada Publică pentru juniori și seniori” (locuri 

premiante: Locul II -1; Locul III -3); 

• Ordinul nr. 22 din 11.11.2020 cu privire la formarea comportamentului responsabil în colectarea 

separată a deșeurilor ( campania „Verde între noi!”); 

• Ordinul nr. 23 din 13.11.2020 cu privire la organizarea și desfășurarea olimpiadelor intrașcolare; 

• Ordin nr. 29 din 19.01.2021 cu privire la organizarea și desfășurarea olimpiadelor intrașcolare și 

delegarea elevilor la olimpiadele municipale; 

• Ordin nr. 30 din 18.01.2021; nr. 42 din 23.04.2021 ref.: Desfășurarea concursului „Academia 

Junior”, înscris în CAER la poziția 568/ 594, clasele I-IV; 

• Ordinul nr. 33 din 05.02.2021; nr. 48 din 13 mai 2021 Cu privire la desfășurarea testării în 

formatul Concursului „ Poveștile cangurului” (RO); 

• Ordin nr. 39 din 16.03.2021 cu privire la organizarea și defășurarea olimpiadei Da Vinci „ Best in 

English”; 

• Concursul „Cavalerii Templului Mate 2021”, ediția 1, clasele a 2-a; 
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• Concursul Internațional de Creație Literară „Universul Cuvintelor” din România cu genericul 

PATRIA, Ediția a VI-a, 2021, cu participarea elevelor clasei a V-a B (rezultatele - în luna august); 

• Activitatea „Ziua uşilor deschise pentru părinți”;  

• Chestionare pentru părinți/ elevi; 

• Tabel de performanță a elevilor din clasele primare; 

C
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Respectându-se principiul accesibilității instruirii pentru toți copiii, pe de o parte, și principiul 

individualizării și diferențierii procesului educațional, pe altă parte, IP Liceul „Da Vinci” încadrează 

echitabil toți elevii în procesul instructiv-educativ, totodată depunând efort maxim pentru asigurarea unui 

proces interactiv, prin colaborare și integrare, prin valorificarea particularităților individuale, prin tratarea 

diferențiată și prin crearea posibilităților de manifestare, de recuperare. 

Raportul de activitate al Instituției denotă preocuparea colectivului didactic pentru sublinierea 

capacităților de dezvoltare individuală a copiilor, prin implementarea strategiilor interactive, de învățare 

prin cooperare. Pornind de la faptul că în Instituție învață elevi ce necesită o atenție mai sporită, o abordare 

individualizată, pe parcursul anilor de studii au fost alese diverse strategii, în funcție de necesitățile și 

cerințele educaționale specifice fiecărui elev. 

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

Total standard: 6 
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 I
V

 

Puncte forte Puncte slabe 

• Atmosferă destinsă, de încredere reciprocă; 

• Cadre didactice interesate de creşterea prestigiului şcolii; 

• Participarea cadrelor didactice la stagiile de formare continuă; 

• Conducere preocupată de creşterea calităţii procesului didactic şi a bazei 

materiale; 

• Inserţie de 100% a absolvenţilor în învățământul superior; 

• Derularea unor acţiuni şi programe menite să stimuleze capacităţile 

creatoare ale elevilor; 

• Buna colaborare în cadrul echipei manageriale cât şi cu colectivul de 

cadre didactice; 

• Existenţa soft-urilor educaţionale de specialitate; 

• Existenţa laboratoarelor de informatică, biologie, chimie, științe; 

• Existenta unor spaţii de învăţământ corespunzătoare desfăşurării în 

condiţii optime a cursurilor; 

• Buna colaborare cu DGETS mun Chișinău și MECC RM; 

• Resursele financiare sunt folosite corespunzător, în acord cu politicile şi 

obiectivele instituției, cu interesele elevilor, respectându-se prevederile 

legale; 

• Suficiența spațiilor școlare pentru activități școlare suplimentare, activități 

extracurriculare;  

• Utilizarea eficientă a TIC de către elevi și cadre didactice; 

• Există interes crescut al cadrelor didactice pentru propria formare și 

dezvoltare profesională, pentru participare la programe naţionale. 

✓ Fluctuația 

elevilor: 

✓ Instabilitatea 

social-economică 

şi politică din 

ţară;  

✓ Situaţia 

demografică 

nefavorabilă la 

nivel național;  

✓ Sistemul 

birocratic din 

societate;  

✓ Lipsa de 

experienţă în 

realizarea şi 

implementarea 

de proiecte cu 

fonduri atrase din 

exterior;  

✓ Parteneriat 

realizat epizodic 

cu unele 

instituţii;  

 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN. 

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

gen 

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  
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• Statutul Instituției Private Liceul „Da Vinci” prevede ca aceasta să elaboreze și implementeze 

politica de protecție a copilului” (cap. 3, art. 3.2, 3.3) 

• În Regulamentul intern al instituției, aprobat la ședința Consiliului profesoral, PV nr.01 din 24. 

08.2020, se regăsesc prevederi pentru combaterea cazurilor ANET; 

• În PMA, pentru anul de studii 2020-2021, discutat la ședința CP, nr.01 din 24. 08.2020; 

• Aplicarea procedurii legale de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituției 

în cazurile de ANET și asigurarea cu servicii de consiliere și orientare în domeniul 

interrelaționării genurilor; 

• Plan de acțiuni privind reducerea violenței în mediul școlar pentru anul de studii 2020-2021; 

• Plan de intervenție în cazurile de ANET este suplinit cu Planul de activitate la Grupului de lucru 

intrașcolar; 

C
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PMA al liceului şi Proiectul de dezvoltare instituțională conțin activități/acţiuni referitoare la 

prevenirea discriminării de gen. Conform prevederilor Regulamentului intern al instituției, în instituție 

sunt interzise orice forme de discriminare, inclusiv și cea de gen.  

Subiecte menite să învețe elevii să excludă diferite forme de comportament discriminator de gen, să 

informeze despre persoanele și modalitățile de comunicare a acestor cazuri, precum și să formeze atitudini 

respectuoase, comportamente echitabile față de ambele sexe, față de sexul opus, sunt subiectele curriculare 

la disciplinele Dezvoltare personală și Educație civică, Educație pentru societate, planificate în proiectele 

de lungă durată. 

Elevilor, părințior și personalului școlii li s-a adus la cunoștință procedura de intervenție în caz de 

discriminare de gen: instrumentele de analiză a cazurilor sesizate, acțiunile ce vor fi întreprinse de către 

administrația școlii, de către profesor/, consecințele/pedepsele prevăzute în cazul comportamentului 

discriminator. În cadrul ședințelor cu părinții, a întâlnirilor individuale și cu membrii întregii familii, s-a 

discutat și despre profilaxia discriminării.  

Prin implementarea activităţilor curriculare şi extracurriculare proiectate pentru realizarea în Planul 

de acţiuni în cadrul implementării educaţiei sensibile la gen, administraţia instituţiei asigură echitatea de 

gen şi prevenirea discriminării de gen în rândul elevilor. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5 

 

Capacitate instituțională. Indicator 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților 

și a formării cadrelor didactice în privința echității de gen 
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• Plan de acțiuni privind reducerea violenței în mediul școlar pentru anul de studii 2020-2021; 

• Plan de intervenție în cazurile de ANET este suplinit cu Planul de activitate a Grupului de lucru 

intrașcolar; 

• Serviciul psihologic activează în baza unui plan al activităților serviciului respectiv; 

• Activități de consiliere psihologică pentru elevi; 

• Funcționarea mecanismului de sesizare în caz de ANET: prezența urnei pentru sesizări, activitatea 

coordonatorului, completarea Registrului de evidență ANET (ord. intern 05/ 8 din 24 august 2020); 

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

• Fișele de post ale angajaților, a diriginților de clasă; 

• Acțiuni de implementare a Curriculumului disciplinei Dezvoltare personală; 
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Instituția organizează formarea cadrelor didactice în privința echității de gen. Un mare rol în 

promovarea echității de gen îl are psihologul insituției, care participă la diverse stagii de formare. Sunt 

alocate resurse financiare pentru procurarea materialelor didactice şi organizarea activităților de gen. Sunt 

asigurate spații şcolare adecvate particilarităților de gen. 

Procedura de intervenție în caz de sesizare a discriminării între băieţi şi fete este cunoscută de către 

elevi și părinți, cadre didactice și manageriale, pentru că este aceeași ca și în cazul altor forme de 

discriminare. Regulamentul intern al instituției prevede sancțiuni/pedepse în cazul acțiunilor 

discriminatorii. 

Cadrele didactice, elevii și părinții acestora au fost familiarizați cu procedura de informare în cazul 

sesizării unui comportament discriminatoriu ce încalcă dreptul egalității de gen. Totodată, au fost informați 

și cu instrumentele de analiză a cazurilor de discriminare, acțiunile ce vor fi întreprinse de către conducerea 

școlii, de corpul didactic și de alți angajați, în vederea reacționării la/ și eliminării promte a cazurilor de 

discriminare. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 2 
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Curriculum/ proces educational. Indicator 5.1.3. Realizarea procesului educațional – activități curriculare 

și extracurriculare – în vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea 

conceptelor-cheie ale educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen 
D
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• Boxa pentru raportarea cazurilor ANET; Panoul informativ; 

• Documentele comisiei metodice Consiliere și dezvoltare personală abordează subiectul echității 

de gen; Documentele altor CM; 

• PV ale ședințelor cu părinții în toate clasele, a.s. 2020-2021; 

• Materiale, proiecte ale orelor ce reflectă promovarea echității de gen; 

• Proiectele de lungă durată, registrele școlare; 

• Scenariile activităților de prevenire a discriminării de gen; 

• Chestionare cu părinții, elevii; 

• Curs de formare continuă „Educația pentru media”, ord. 04/2 din 14.0.2020; ord. 43 din 27. 04. 

2021; 

• Training cu psihologul în clasele gimnaziale: Particularitățile de vârstă; 

• Certificate ale cursurilor de Promovare a drepturilor omului și antidiscriminare. 
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Liceul „Da Vinci” este instituția care are drept obiectiv formarea culturii relaţiilor care exclud violenţa 

în bază de gen, agresivitatea, discriminarea, influenţează benefic sănătatea fizică şi psihică a fetelor şi 

băieţilor. Despre acest aspect țin cont toate cadrele didactice în activitatea lor.  

Personalul didactic a fost informat cu referire la respectarea Art.ui 7 al Codului Educației: Principiile 

fundamentale ale educaţiei și principiul echităţii – în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără 

discriminare. Informarea are loc în cadrul Consiliului Profesoral (a se vedea PV nr. 2 din 25.09.2020 al 

Consiliului Profesoral din, pct. 6 al Proiectului hotărârii). 

Cadrele didactice, psihologul organizează activități prin care demonstrează comportament 

nediscriminatoriu în raport cu genul şi încurajează, sprijină, stimulează participarea echitabilă atât a fetelor, 

cât şi a băieților. Elevii, indiferent de gen, sesisează şi acționează împotriva prejudecăților şi stereotipurilor 

de gen. Pentru a preda cursurile de Dezvoltare personală și Educația civică, cadrele didactice au participat 

la stagii de formare ce conțin modulul referitor la respectarea drepturilor copiilor, în general, și respectarea 

diferențelor de gen, în special. Acestea sunt autentificate prin certificate. Celelalte cadre didactice, 

planificat, au participat la stagii de formare continuă, la cursuri care abordează și echitatea de gen, în 

modulul Psihopedagogie. 

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

Total standard: 3,5 

 

D
im

en
si

u
n
ea

 V
 

Puncte forte Puncte slabe 

• Copiii comunică și interacționează în conformitate cu principiile 

echității de gen; 

• Organizarea și desfășurarea activităților curriculare şi 

extracurriculare, serviciilor de consiliere şi orientare în domeniul 

comunicării şi interrelaționării genurilor; 

• Asigurarea echității de gen prin dezvoltarea comportamentului 

nediscriminatoriu, eliminarea stereotipurilor și prejudecăților 

legate de gen; 

• Amenajarea și oferirea spațiilor şcolare adecvate particilarităților 

de gen. 

• În procesul de învățare se ține cont (la necesitate) de 

particularitățile și necesitățile specifice genurilor, dar totodată se 

creează condiții pentru conviețuire, comunicare și studii pentru 

ambele genuri. 

✓ Se mai pot întâlni 

familii/părinți care au 

înrădăcinate anumite 

stereotipuri și prejudecăți 

legate de educația genderi;  

✓ Formarea la un nivel mai 

avansat a cadrelor didactice 

cu referire la educația de 

gen. 
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Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

• Asigurarea sistematică a sănătății, siguranței și protecției 

elevilor și colaboratorilor; 

• Oferirea serviciilor educaționale de calitate duce la 

creșterea anuală a contingentului de elevi; 

• Apicarea TIC-ului în desfășurarea demersului instrucțional 

centrat pe elev; 

• Creșterea competențelor resurselor umane prin formare 

profesională, diseminarea bunelor practici, promovarea 

schimbului de experiență cu instituțiile din alte țări; 

• Includerea în planurile instituției și asigurarea 

funcționalității mecanismelor de participare a elevilor, 

părinților și comunității la procesul decizional, cu referire 

la toate aspectele vieții școlare; 

• Organizarea diverselor evenimente interactive cu actanții 

educaționali, menite să consolideze relația școală-familie-

comunitate; 

• Diversificarea ofertei curriculare de la un an la altul; 

• Promovarea valorilor multiculturale în vederea conviețuirii 

armonioase într-o societate interculturală; 

• Crearea unui climat relațional de încredere, solidaritate și 

respect, bazat pe principiile echității şi toleranței; 

• Promovarea imaginii instituției pe rețelele de socializare; 

• Există interes crescut al cadrelor didactice pentru propria 

formare și dezvoltare profesională, pentru participare la 

programe naţionale. 

• Anularea, amânarea unor activități 

(din cauza pandemiei COVID-19); 

• Implicare slabă a agenţilor economici 

în susţinerea liceului;  

• Lipsa unor competenţe de a elabora 

proiecte şi de a le înainta agenţilor 

economici şi sponsorilor;  

• Insuficiența cadrelor didactice în 

sistemul educațional la anumite 

discipline; 

• Implicare sporadică a părinţilor în 

medierea, întreţinerea şi finalizarea 

eficientă a unor colaborări şi 

parteneriate benefice;  

• Competențe slabe ale unor cadre 

didactice în vederea implimentării TIC 

în procesul educațional;  

• Utilizarea ineficientă a TIC de către 

unii elevi; 

• Existenţa unor elevi cu rezultate slabe 

la învăţătură și disciplină; 

Oportunități Riscuri 

• Crearea condițiilor optime pentru oferirea serviciilor 

educaționale de calitate într-o școală prietenoasă copilului;  

• Stimularea morală şi financiară a elevilor cu rezultate 

deosebite în activitatea şcolară; 

• Oferirea unei game largi de activități extracurriculare, în 

vederea valorificării potențialului creativ al fiecărui elev; 

• Dotarea instituției cu săli moderne și dotate, săli sportive 

moderne, terenuri sportive: de fotbal, baschet, volei, 

inventar sportiv; 

• Organizarea/finanțarea de către administrație a stagiilor de 

formare continuă a angajaților; 

• Funcționarea unui sistem loial de plată pentru serviciile 

educaționale prestate, după caz. 

• Diminuarea numărului de elevi din 

cauza scăderii natalității, plecării 

familiilor peste hotare; 

• Instabilitatea social-economică şi 

politică din ţară;  

• Situaţia demografică nefavorabilă la 

nivel național;  

• Birocratismul din instanţele ierarhic 

superioare;  

• Implicare slabă a agenţilor economici 

în susţinerea liceului; 

 

 

Eufrosinia GUZUN, director al IP Liceul „Da Vinci” 

 

Semnătura_____________________ 

 


