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Date generale

Raion/municipiu Chișinău
Localitate Chișinău
Denumirea instituției Instituția Publică Liceul Teoretic  cu profil de arte” Nicolae Sulac”

Adresa Str. Grenoble,108
Telefon 022 729 325
E-mail artesulac@gmail.com
Adresa web www.sulacarte.md
Tipul instituției Liceu
Tipul de proprietate Publică
Fondator/autoritate administrativă Consiliul Municipal Chișinău
Limba de instruire Română
Numărul total de elevi 1411
Numărul total de clase 44
Numărul total cadre de conducere 5
Numărul total cadre didactice 86
Program de activitate 8.00- 16.05
Perioada de evaluare inclusă în raport Anul de studii 2020-2021
Director Bulat Ina

Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE
Standard 1.1. Asigurarea securității și protecției tuturor copiilor.
Domeniu: Management.
Indicator 1.1.1. Prezența documentației tehnice,  sanitaro-igienice și medicale și monitorizarea permanentă a respectării
normelor sanitaro-igienice.
Dovezi ❖ Ordinul nr.696 din 23.11.99 al Ministerului Educației cu privire la reorganizarea unor instituții de

învățământ în licee;
❖ Certificatul de înregistrare a Instituției, prin decizia CMC nr.41/2 din 08.08.2008;
❖ Statutul Instituției;
❖ înregistrat la Ministerul Justiției, coordonat cu APL II, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 03 din

23.11.2012;
❖ Autorizația sanitar-veterinară pentru funcționare a Instituției nr. 0085/ 2021/ 100, emisă de Agenția

Națională pentru Siguranța Alimentelor;
❖ Proces-verbal de control nr. 8879, din 09.10.2020, întocmit de către Agenția Națională pentru

Siguranța Alimentelor;
❖ Autorizația sanitară pentru funcționare din 24.02.2021, emisă de Agenția Națională pentru Sănătate

Publică;
❖ Statele de personal din Instituție, pentru anul 2020-2021, aprobat la DGETS, septembrie 2020;
❖ Act de receptive a instituției pentru anul școlar 2020-2021, aprobat de șeful DGETS;
❖ Act nr.10/14 din 15.08.2019 de prestare a consultanței de specialitate pe domeniul de competență –

siguranța antiincendiară și protecție civilă;
❖ Dosar cadastral nr. 108;
❖ Registrele medicale referitoare la starea de sănătate a elevilor și a salariaților;
❖ Avizele medicale ale angajaților cantinei;
❖ Schema de evacuare a elevilor/ copiilor și personalului în cazuri de situații excepționale;
❖ Act de constatare a gradului de pregătire a instituției pentru noul an școlar;
❖ Graficul de curățenie și dezinfecție 2020 în perioada pandemiei;
❖ Graficul intrărilor în instituție;
❖ Proces-verbal privind respectarea instrucțiunii privind măsurile de protecție;
❖ Proces-verbal de familiarizare cu Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 26 din 21.08.2020;
❖ Plan de acțiuni privind respectarea cerințelor sanitare pe timp de pandemie de COVID-19 în LTPA”

Nicolae Sulac”;
❖ Registrul de înregistrare a incidentelor în timpul verii;



❖ Proces-verbal de autoevaluare din 11.08.2020;
❖ Agenda privind evaluarea pregătirii instituțiilor de învățământ pentru anul de studii 2020-2021;
❖ Plan de organizarea a curățeniei și dezinfectare a instituție conform restricțiilor anitiCovid-19;
❖ Plan de evacuare în cazuri de situații excepționale;
❖ Avizele medicale ale angajaților cantinei;
❖ Registre de evidență a securității muncii angajaților.

Constatări Instituția deține toate actele obligatorii și monitorizează sistematic respectarea normelor
sanitaro-igienice.

Pondere și pun
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 1

Indicator 1.1.2. Asigurarea pazei și a securității instituției și a securității tuturor elevilor/ copiilor pe toată durata programului.
Dovezi ❖ Regulament privind supravegherea video în cadrul instituției;

❖ Sensori antiincendiari în 2 cabinete/ cabinetul directorului;
❖ Prezenţa şi completarea documentaţiei cu privire la evidenţa elevilor în situaţii de risc (registru statistic

al fiecărei clase în parte , registru elevilor cu comportament de risc, registru consilierilor cu diferiţi actori
educaţionali);

❖ Paznic;
❖ Graficul de serviciu al cadrelor didactice;
❖ Registrul de evidenţă a vizitatorului ;
❖ Registrul de tehnica securităţii pentru elevi;
❖ Ordinele de angajare a persoanelor responsabile de pază;
❖ Fişa de post pentru personalul de pază;
❖ Registrul de evidență a orelor de muncă.

Constatări Administrația instituției de învățământ asigură paza și securitatea elevilor. Securitatea elevilor este
asigurată pe toată durata procesului educațional de către diriginți, profesorii de serviciu și de camerele
video, activate 24/24.

Pondere și pu
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat:1

Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/orar al activităților echilibrat și flexibil.
Dovezi ❖ Plan-cadru de învățământ aprobat de MEC;

❖ Planul individual de învățământ aprobat de MEC, profilul Arte ;(Muzică; Teatru)
❖ Instituţia deţine orarul lecţiilor şi orarul sunetelor, separat pentru fiecare clasă, afişat  pe panoul

informativ pentru elevi, variantă Excel afișat pe site-ul liceului;
❖ Orarul lecțiilor  individuale ale claselor cu profil;
❖ Orarul activităților extrașcolare;
❖ Registrul de evidenţă a orelor înlocuite;
❖ Orarul evaluărilor sumative.

Constatări Instituția deține un orar al activităților echilibrat și flexibil, respectând cerințele de proiectare a
activităților pentru toți elevii/ copiii.

Pondere și pu
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 2

Domeniu: Capacitate instituțională.
Indicator 1.1.4. Asigurarea pentru fiecare elev/copil a câte un loc în bancă/la masă etc., corespunzător particularităților
psihofiziologice individuale.
Dovezi Registrul bunurilor materiale conform Standardele minime de dotare a instituției de învățământ;
Constatări Instituția dispune de spații educaționale adecvate, dar nu asigură toate categoriile de elevi/ copii cu

locuri corespunzătoare particularităților psihofiziologice individuale.
Pondere și pun
acordat

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

Indicator 1.1.5 Asigurarea cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile etc.) în corespundere cu
parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate.
Dovezi ❖ Registrul de evidență a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor și materialelor de sprijin la: chimie,

biologie, informatică, educație tehnologică, educație fizică;



❖ Regulile de securitate a vieții și sănătății elevilor în laboratoare, ateliere, pe terenul și în sala de sport
etc. sunt aduse la cunoștința elevilor/ părinților, contra semnătură;

❖ Registrele de evidenţă a cunoaşterii de către elevi a regulilor de securitate a vieţii şi sănătăţii în
laboratoarele de fizică, chimie şi informatică;

❖ Terenul de sport nu corespunde normelor și cerințelor de securitate.
Constatări Instituția asigură utilaje, dispozitive, ustensile conform parametrilor sanitaro-igienici  și cerințelor de

securitate la chimie, informatică, educația fizică, dar, mai puțin la biologie, fizică.
Pondere și punc
acordat

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

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*(după caz).
Dovezi ❖ Plan complex de profilaxie a toxiinfecțiilor alimentare și bolilor diareice acute, coordonat de

CSP;Paşaport sanitar al cantinei; Plan de activitate a comisiei de Triere; Ord. nr. 27/1  din
03.09.2020 ,,Cu privire la crearea comisiei de triaj”; Registru de triaj; Registru de rebutare; Registru
sanitar; Planul lunar al lucrătorului medical; Carnetele cu controlul medical al angajaţilor; Ordinul
cu privire la alimentația gratuită din liceu- septembrie; Graficul alimentației elevilor în cantina școlii
pe schimburi și în etape; Meniu model coordonat ANSA și CSP; Regulamentul de activitate a
comisiei de triere, din 28.08.2019; Actele de control a comisiei de triere.

Constatări Instituția este dotată cu spații necesare pentru prepararea și servirea hranei, care corespund  normelor
sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor / copiilor

Pondere și punc
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 1

Indicator 1.1.7 Prezența spațiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate, funcționalitate și confort pentru elevi/copii.
Dovezi ❖WC-uri în incinta Instituției, separate pentru băieți și fete; WC-urile respectă stringentele de

intimitate ;  Uscător electric pentru mâni sau ștergare de unică folosință; Accesibilitatea în blocurile
sanitare;  Dozatoare pentru săpun; Spațiile sanitare se igienizează cu regularitate; Dulapuri-
garderobă în fiecare sală  de clasă.

Constatări Instituția este dotată cu blocuri sanitare
(toalete, lavoare etc.) și respectă în totalitate normele de accesibilitate, funcționalitate și confort ale
acestora.

Pondere și punct
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 1

Indicator 1.1.8 Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă.
Dovezi ❖ Scheme de evacuare a elevilor și a personalului  în cazuri de situaţii excepţionale; Mijloace

antiincendiare funcționale; Sistem antiincendiar funcțional (2 cabinete); Cinci ieșiri de rezervă
funcționale; Ord. nr.45 de constituire a formațiunilor; Ord. nr. 45 ,,Cu privire la desemnarea
persoanei responsabile pentru securitatea antiincendiară”;

❖ Panou informațional antiincendiere.
Constatări Instituția dispune de mijloace antiincendiare și de ieșiri de rezervă.
Pondere și punct
acordat

Pondere:  1 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 1

Domeniu: Curriculum/proces educațional.
Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație rutieră, a tehnicii securității
de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor.
Dovezi ❖ Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021;

❖ Repere metodologice cu privire la activitatea managerilor școlari, în scopul formării
comportamentului responsabil la traficul rutier și în caz de situații excepționale;

❖ Decada Circulației Rutiere și Securității Personale în instituțiile de învățământ secundar „Atenție –
copii”, perioada 01-10.2020;

❖ Instruirea și verificarea cunoștințelor specialiștilor în domeniul securității și sănătății în muncă.
Constatări Instituția  organizează și desfășoară periodic activități de formare cu privire la prevenirea situațiilor de

risc și la acordarea primului ajutor;
Pondere și puncta
acordat

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

Standard 1.2. Dezvoltarea parteneriatelor comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui elev.



Domeniu: Management.
Indicator 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice și operaționale, a acțiunilor de colaborare cu familia, cu autoritatea
publică locală, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției elevului/copilului și de informare a lor în privința
procedurii legale de intervenție în cazurile ANET.
Dovezi ❖ Ordinul cu privire la desemnarea persoanei de încredere în instituție;

❖ Colaborarea cu familia ( fiecare diriginte);
❖ Decada Zilei Siguranței pe Internet”;
❖ Fişele de post ale cadrelor didactice;
❖ Registru de evidenţă a fişelor de sesizare;
❖ Registru de evidenţă a sesizărilor privind cazurile suspecte ANET;
❖ Raport privind evidenţa sesizărilor privind cazurile ANET semestru I şi II, anul de studii 2020

-2021.
❖ Ordinul cu privire la aprobarea politicii copiilor în instituție

Constatări Acțiunile au contribuit la dezvoltarea relațiilor de încredere dintre elev și profesor.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat:1

Domeniu: Capacitate instituțională.
Indicator 1.2.2. Utilizarea eficientă a resurselor interne ( personal format) și comunitare (servicii de sprijin familial, asistență
parentală etc.) pentru asigurarea protecției integrității fizice și psihice a copilului.
Dovezi ❖ Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul profesoral;

❖ Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie aprobat la Consiliul profesoral;
❖ Ordinul „Cu privire la numirea Coordonatorului pentru sesizare și raportare a cazurilor de abuz,

neglijare, exploatare, trafic al copilului în unitatea școlară”;
❖ Planul acțiunilor de prevenire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului,

conform Metodologiei de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a
lucrătorilor instituțiilor de învățământ preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare,
trafic al copilului din 23 august 2013, Ordinul ME nr. 858, aprobat de către directorul instituției;

❖ Unitatea de psiholog școlar;
❖ Planul Ședințelor comisiei pentru protecția drepturilor copilului;
❖ Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare;
❖ Plan de acțiuni, notă informativă cu privire la organizarea și desfășurarea Campaniei naționale

,,Săptămâna de lucru împotriva traficului de ființe umane”;
❖ Cursuri de formare privind perfecționarea cadrelor didactice în domeniul PC;
❖ Ordin de desemnare a persoanei în sănătate și securitate a muncii;
❖ Ordin nr.87 cu privire la lucrătorul desemnat pentru SSM, din 10.11.2020;
❖ Ordin 02 din 02.01.2020 cu privire la crearea centrului SSM( securitate și sănătate în muncă);
❖ Regulamentul intern de organizare și funcționare a Comitetului pentru SSM în cadrul liceului.

Constatări Instituția dispune parțial de personal calificat pentru prevenirea/ intervenția în cazurile ANET și
apelează, în funcție de nevoi, la resursele existente în comunitate pentru asigurarea protecției
integrității fizice și psihice a fiecărui copil;

Pondere și punctaj acPondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor 0,5 Punctaj acordat: 0,5
Domeniu: Curriculum/proces educațional.
Indicator 1.2.3. Realizarea activităților de prevenire și combatere a oricărui tip de violență (relații elev-elev, elev-cadru
didactic, elev-personal auxiliar).
Dovezi ❖ Graficul de serviciu al profesorilor; Boxa încrederii; Baza de date a elevilor din grupul de risc;

Monitorizarea zilnică a frecvenţei şi diciplinei elevilor;
❖ Planul acțiunilor de prevenire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului,

conform Metodologiei de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a
lucrătorilor instituțiilor de învățământ preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare,
trafic al copilului din 23 august 2013, Ordinul ME nr. 858, aprobat de către directorul instituției;
Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare;
Proiecte didactice (dezvoltare personală); Plan anual de activitate a psihologului; Postere/
pliante ce informează în legătură cu prevenirea violenței; Respectarea procedurii conform
cerințelor Metodologiei de aplicare a procedurii de organizare instituțională și de intervenție a
lucrărilor instituțiilor de învățământ preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare,
trafic de copii (ANET);



Constatări Instituția realizează un proces sistemic de prevenire și combatere a oricărui tip de  violență;
Pondere și punctaj ac Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 1

Indicator 1.2.4 Accesul elevilor/copiilor la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice, mintale și emoționale și
implicarea personalului și a partenerilor instituției în activitățile de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății.
Dovezi

❖ Statutul Instituției Publice Liceul Teoretic cu profil de arte „Nicolae Sulac”, aprobat la ședința
Consiliului profesoral al Instituției Publice Liceul Teoretic cu profil de arte  „ Nicolae Sulac”,
proces-verbal nr.1 din 30.09.2020, conține sarcini ce prevăd asigurarea incluziunii, respectării și
egalității de șanse pentru toți copii. Conform Statutului liceului se urmărește: asigurarea
incluziunii, respectării și egalității de șanse pentru toți copii;

❖ Proiectul managerial anual, pentru anul de studii 2020-2021, discutat la ședința Consiliului
profesoral, proces-verbal nr.01 din 08 septembrie 2020;

❖ Regulamentul privind organizarea procesului educațional și funcționare a  Liceului Teoretic cu
profil de arte  „Nicolae Sulac”, aprobat la ședința Consiliului profesoral, proces-verbal nr.06
din 03 noiembrie 2017;

❖ Planul de activitate ale Serviciului psihologic școlar;
❖ Procese-verbale, note informative, rapoarte;
❖ Serviciul psihologic;
❖ Serviciu medical.

Constatări Instituția oferă servicii sporadice pentru asigurarea dezvoltării fizice, mintale și emoționale a
elevilor/ copiilor și implică sporadic comunitatea educațională în activități de prevenire a
comportamentelor dăunătoare sănătății.

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

Standard 1.3 Oferirea serviciilor de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață.
Domeniu: Management.
Indicator 1.3.1 Colaborarea cu familiile, cu serviciile publice de sănătate și alte instituții cu atribuții legale în acest sens în
promovarea valorii sănătății fizice și mintale a elevilor/copiilor, în promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în
comunitate.
Dovezi ❖ Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul profesoral, proces - verbal nr. 1 din

08.09.2020;
❖ Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie aprobat la Consiliul profesoral;
❖ Actele normative ce demonstrează monitorizarea activităţii fizice şi mintale a elevilor;
❖ Cabinetul psihologului;
❖ Planul anual de activitate al psihologului școlar;
❖ Cabinetul medical;
❖ Planul anual de activitate al lucrătorului medical;
❖ Ședințe de informare cu părinții pe segmentul susținerii sănătății fizice a elevilor.

Constatări Instituția colaborează activ implicând familiile și serviciile publice de sănătate și alte instituții cu
atribuții legale în organizarea și desfășurarea activităților de promovare a valorii sănătății fizice și
mintale a elevilor/ copiilor și a stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate.

Pondere și punctaj acoPondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 2
Domeniu: Capacitate instituțională.
Indicator 1.3.2 Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor materiale și metodologice
(mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională etc.) pentru profilaxia problemelor psihoemoționale
ale elevilor/copiilor.
Dovezi ❖ Cabinetul psihologului;

❖ Cabinetul medical.
Constatări Instituția asigură condiții fizice și parțial resurse materiale și metodologice pentru  profilaxia

problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor
Pondere și punctaj acoPondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor 0,5 Punctaj acordat: 0,5

Domeniu: Curriculum/proces educațional.
Indicator 1.3.3 Realizarea activităților de promovare/susținere a modului sănătos de viață, de prevenire a riscurilor de
accident, îmbolnăviri, etc., luarea măsurilor de prevenire a surmenajului și de profilaxie a stresului pe parcursul procesului
educațional și asigurarea accesului elevilor la programe ce promovează modul sănătos de viață.



Dovezi ❖ Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie aprobat la Consiliul profesoral,
proces - verbal nr. 1 din 08.09.2020;

❖ Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice (de biologie);
❖ Planul de activitate al Consiliului de elevi.

Constatări Instituția încurajează activ inițiative și activități de promovare/ susținere a modului sănătos de
viață, de prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri și oferă parțial acces elevilor/ copiilor
la programe educative în acest sens.

Pondere și
punctaj acordat

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

Dimensiune I PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

• Instituția confirmă implicarea elevilor în
activități de învățare și respectare a regulilor
de circulație rutieră, de tehnică a securității,
de prevenire a situațiilor de risc și de
acordare a primului ajutor.

• Se atestă realizarea multor activități de
prevenire și combatere a violenţei în şcoală
și de mediere a conflictelor.

• Lipsesc documente ce dovedesc
monitorizarea  permanentă a respectării
normelor sanitaro-igienice.

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ
Standard 2.1 Participarea copiilor la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare.
Domeniu: Management.
Indicator 2.1.1 Definirea, în planul strategic/operațional de dezvoltare, a mecanismelor de participare a elevilor la procesul
de luare a deciziilor, elaborând proceduri și instrumente ce asigură valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete
și oportune pe subiecte ce țin de interesul lor imediat.
Dovezi ❖ Plan de dezvoltare instituțională 2019-2024 care este în discuție;

❖ Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul profesoral, proces-verbal nr. 1 din
08.09.2020;

❖ Planul de activitate al directorilor adjuncţi aprobat la Consiliul profesoral, proces-verbal nr. 1
din 08.09.2020;

❖ Organigrama Instituției;
❖ Regulamentul de ordine internă;
❖ Planul de activitate al Consiliului de administrație;
❖ Planul de activitate a Consiliului elevilor;

Constatări În Planul anual, administrația instituției asigură participarea elevilor și părinților în  cadrul
ședințelor CA și CP. Există o structură asociativă a elevilor și anume –CE, aleasă în mod
democratic cu repartizarea responsabilităților între membrii, întâlniri regulate, planuri proprii
de acțiune care participă la luarea deciziilor cu privire la toate problemele de interes pentru
elevi.

Pondere și punctaj aco Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 1
Domeniu: Capacitate instituțională.
Indicator 2.1.2 Existența unei structuri asociative a elevilor, constituită democratic și autoorganizată, care participă la luarea
deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi.
Dovezi ❖ Consiliul Elevilor;

❖ Regulamentul Consiliului Elevilor, elaborat de către instituţie;
❖ Planul de activitate a Consiliului Elevilor;
❖ Panoul Consiliului Elevilor;
❖ Registru de procese verbale ale sedinţelor Consiliului Elevilor.

Constatări În planul de dezvoltare al instituţiei sunt definite mecanisme de participare a elevilor în
soluţionarea  problemelor şcolare.

Pondere și punctaj aco 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 (pagini pe rețele de
socializare, reviste și ziare școlare, panouri informative etc.).
Dovezi ❖ Avizierul instituției;



❖ Panouri  informative;
❖ Cutiuțe pentru opinii nominale/ anonime.

Constatări Instituția asigură sistematic și eficient funcționalitatea diverselor mijloace de informare și de
comunicare ce reflectă opinia liberă a elevilor/ copiilor.

Pondere și punctaj acor Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 1
Domeniu: Curriculum/proces educațional.
Indicator 2.1.4 Implicarea permanentă  a elevilor în consilierea aspectelor legate de viața școlară, în soluționarea problemelor
la nivel de colectiv, în conturarea programului educațional, în evaluarea propriului progres.
Dovezi Activități legate de viața școlară, în soluționarea problemelor  la nivel de colectiv.
Constatări Instituția asigură o implicare a elevilor în consilierea aspectelor legate de viața școlară;

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

Standard 2.2 Comunicarea sistematică și implicarea familiei și comunității în procesul decizional.
Domeniu: Management.
Indicator 2.2.1 Existența unui set de proceduri democratice de delegare și promovare a părinților în structurile decizionale,
de implicare a lor în activitățile de asigurare a progresului școlar, de informare periodică a lor în privința elevilor și de
aplicare a mijloacelor de comunicare pentru exprimarea poziției părinților și a altor subiecți implicați în procesul de luare
a deciziilor.
Dovezi ❖ Comitetele părinteşti în fiecare clasă procese verbale din septembrie-mai 2020-2021;

❖ Comitetul Reprezentativ al părinţilor proces verbal din septembrie-mai 2020-2021;
❖ Procesele-verbale ale ședințelor cu părinții la fiecare clasă;
❖ Portofoliul profesional al directorului adjunct pentru educație;

Constatări Instituția de învățământ are elaborate un set de procedure democratice de delegare
promovare a părinților în structurile decizionale ale școlii și le aplică consecvent: prin
reprezentantul părinților în CA, ședințe cu părinții la nivel de clasă

Pondere și punctaj acord 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, și
a acțiunilor de participare a comunității la îmbunătățirea condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi.
Dovezi ❖ Parteneriat cu biblioteca Maramureș;

❖ Parteneriat cu biblioteca Ion Creangă;
❖ Parteneriat cu centrul de creaţie „Floarea soarelui”;
❖ Parteneriat cu centrul de creație „Politehnic”;

Constatări Instituția semnează, promovează și valorifică eficient acorduri de parteneriate cu diverși
reprezentanții comunității, pe aspecte ce țin de interesul elevului/ copilului.

Pondere și punctaj acord Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 1
Domeniu: Capacitate instituțională.
Indicator 2.2.3 Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la participarea în consiliul de administrație,
implicarea lor și a elevilor, ca structuri asociative, în luarea de decizii, beneficiind de mijloace democratice de comunicare,
implicarea părinților și a membrilor comunității în activități organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de
calitate pentru toți copiii.
Dovezi Ordin cu privire la numirea părinţilor în Consiliul de Administraţie;
Constatări Instituția are un Consiliu de administrație funcțional, implică părinții în procesul de luare a

deciziilor cu privire la educație, conlucrează cu structură asociativă a părinților și aplică
mijloacele de comunicare pentru exprimarea opiniei părinților și altor subiecți.

Pondere și punctaj acorda Pondere:  2 Autoevaluare conform criteriilor 0,75 Punctaj acordat: 1,5
Domeniu: Curriculum/proces educațional.
Indicator 2.2.4 Participarea structurilor asociative ale elevilor, părinților și a comunității la elaborarea documentelor
programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea acestora și a altor actori comunitari ca persoane-resursă
în procesul educațional.
Dovezi Procese verbale ale ședinței cu părinții

Constatări Instituția planifică participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinților și a
comunității la elaborarea și implementarea documentelor programatice, dar asigură parțial
consultarea și implicarea lor în elaborarea și implementarea documentelor



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

Standard 2.3 Pregătirea copiilor să conviețuiască într-o societate interculturală bazată pe democrație de către școală, familie și
comunitate.
Domeniu: Management.
Indicator 2.3.1 Promovarea respectului față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă, prin actele reglatorii și
activități organizate de instituție.
Dovezi • Activități în cadrul decadelor la diferite discipline, lecții de dezvoltare personală,

educație civică, educația pentru societate.

Constatări Instituția promovează sporadic respectul față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică,
religioasă și valorifică parțial feedbackul din partea partenerilor.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor 05 Punctaj acordat: 0,5
Indicator 2.3.2 Monitorizarea modului de respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice, religioase și de valorificare a
multiculturalității în toate documentele și în activitățile desfășurate în instituție și colectarea feedbackului din partea
partenerilor din comunitate privind respectarea principiilor democratice.
Dovezi ❖ Scenarii de activități specifice diferitelor comunități culturale: Maclenița, Francofonia;

❖ Planul de activitate anual;
❖ Proiecte didactice ale activităților curriculare la Dezvoltarea personală.

Constatări Instituția monitorizează parțial sau ocazional respectarea diversității culturale, etnice,
lingvistice, religioase în documentele programatice și în toate activitățile desfășurate.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor 0,5 Punctaj acordat: 0,5
Domeniu: Capacitate instituțională.
Indicator 2.3.3 Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă  și valorizantă a fiecărui elev indiferent de apartenența
culturală, etnică, lingvistică, religioasă, încadrarea în promovarea multiculturalității, valorificând capacitatea de
socializare a elevilor și varietatea de resurse (umane, informaționale etc.) de identificare și dizolvare a stereotipurilor
și prejudecăților.
Dovezi ❖ Boxa încrederii;

❖ Implicarea elevilor în activităţile extracurriculare;
❖ Încadrarea elevilor în cercuri extrașcolare și secţii sportive;
❖ Colaborarea cu centre de creaţie pentru încadrarea elevilor doritori la cercuri.

Constatări Instituția creează condiții pentru respectarea diversității prin valorificarea intensă a
capacității de socializare a elevilor/ copiilor și a resurselor de identificare și dizolvare a
stereotipurilor și prejudecăților.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor 0,75 Punctaj acordat: 1,5
Domeniu: Curriculum/proces educațional.
2.3.4 Reflectarea, în activitățile curriculare și extracurriculare, în acțiunile elevilor și ale cadrelor didactice, a viziunilor
democratice de conviețuire armonioasă într-o societate interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale.
Dovezi ❖ Concursul Victoria 20 (online);

❖ Concursul de poezie “Классика русской литературы ” (online);
Constatări Instituția implică activ elevii și cadrele didactice în diverse activități educaționale de nivel

local și național, ce pun în evidență conviețuirea armonioasă într-o societate interculturală.
Pondere și punctaj acorda Pondere:  2 Autoevaluare conform criteriilor 0,75 Punctaj acordat:

Dimensiune II Puncte forte Puncte slabe
Implicarea elevilor şi a familiilor în viața
școlii și procesul decizional;
Parteneriate de colaborare cu organizații
nonguvernamentale;
Implicarea activă a elevilor  în proiecte
educaţionale republicane şi concursuri
internaționale, republicane, municipale.

• Organizează și desfășoară sporadic activități care
promovează diversitatea culturală, etnică și
religioasă.

• Implicarea parțială a unor părinți în activitatea
școlii

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ
Standard 3.1. Cuprinderea tuturor copiilor, indiferent de naționalitate, gen, origine și stare socială, apartenență religioasă,
stare a sănătății și crearea condițiilor optime pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional.



Domeniu: Management.
Indicator 3.1.1. Elaborarea planului strategic și operațional bazat 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.
Dovezi ❖ Statutul Instituției Publice Liceul Teoretic cu profil de arte „Nicolae Sulac”, aprobat la ședința

Consiliului profesoral;
❖ PDI ;
❖ Servicii de sprijin pentru elevii cu CES;
❖ Reuniunea metodică CDS de către SAP pe platforma ZOOM;
❖ Întrunire metodică CDS de către SAP;
❖ Subiectul: ,,Activitatea CDS în contextul monitorizării procesului educaţional al copiilor cu CES

pe perioada de Pandemie cu COVID- 19”
Constatări Problemele educației incluzive sunt oglindite în PDI, Planul Managerial al instituției , unde  se

prevăd activități specifice de aplicare a politicii statului cu privire la educația incluzivă.
Pondere și punctaj acPondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 2

Indicator 3.1.2. Funcționalitatea structurilor, a mecanismelor și procedurilor de sprijin pentru procesul de înmatriculare și
incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusiv de evidență și sprijin pentru copiii cu CES.
Dovezi ❖ Ordin cu privire la crearea Centrului de resurse ;

❖ Ordin cu privire la instruirea cadrului de sprijin responsabil pentru coordonarea  activității CR
pentru educația incluzivă; Regulamentru-cadru al CMI ; Documentația CMI ; Organigrama
instituției; Fișa de post CDS; Date privind înscrierea/ înmatricularea elevilor;  Panouri
informative: Aviz de înștiințare a părinților despre înscrierea copiilor în cl. I - Planul- acțiuni de
înmatriculare a copiilor/ elevilor în clasele a I-a, a X-a. - Cererile de înscriere/ înmatriculare a
copilului/ elevului;

❖ Rețeaua școlară. Dovezi de implementare a Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I: -
Planul de înmatriculare a copiilor în clasa I;

❖ Lista elevilor înmatriculați în cl. I (2019-2020, 2020-2021);
❖ CREI dotat cu echipament: didactic, metodologic, sportive, care permite acordarea  serviciilor de

instruire și recreare a copiilor cu CES; Cadre didactice instruite continuu;
❖ Psiholog școlar care acorda servicii de consiliere a pedagogilor și a părinților;
❖ Asistent medical; Existenţa şi funcţionalitatea în instituţie a CMI.

Constatări Instituția asigură funcționalitatea realizare a structurilor, mecanismelor și procedurilor de sprijin
indicatorului de de înmatriculare și incluziune școlară a tuturor  evaluare și copiilor;

Pondere și punctaj ac Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat:  1
Domeniu: Capacitate instituțională.
Indicator *3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu CES,  elaborarea actelor privind
evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența înmatriculării elevilor.
Dovezi • Elevii cu CES se introduce în baza de date SIME împreună cu toți elevii școlarizați

• Înmatricularea/ admiterea în instituție se realizează la solicitarea elevilor/ părinților;
• Baza de date SIME – completată şi actualizată anual de administrator;
• Instituția deține: Registrul alfabetic al elevilor, Registrul de evidență al actelor de studii,

Registrul proceselor-verbale al Consiliului profesoral și Consiliului de administrație, Registrul
de ordine a fluctuației elevilor;

Constatări CREI din Instituţie face pe parcursul anului baza de date actualizată, de trei ori a copiilor  cu CES.
Pondere și punctaj a Pondere:  2 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 2

Indicator 3.1.4 Monitorizarea datelor privind progresul și dezvoltarea fiecărui elev și asigurarea activității Comisiei
Multidisciplinare Intrașcolare (CMI) și a serviciilor de sprijin, în funcție de necesitățile copiilor.
Dovezi ❖ Planul CMI aprobat de directorul liceului din 16.09.2020;

❖ Ordinul cu privire la constituirea Comisiei  Multidisciplinare ;
❖ Procese-verbale ale Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare;
❖ Plan de activitate al Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare;
❖ Planul și orarul de activitate a CREI;
❖ Planul și orarul de activitate a cabinetului medical;
❖ Planul și orarul de activitate a serviciului psihopedagogic.

Constatări Instituția monitorizează sistematic progresul și dezvoltarea fiecărui elev/copil, valorifică permanent
ascensiunea în dezvoltarea acestuia, creează condiții optime pentru dezvoltarea potențialului



cognitiv, aptitudinal și afectiv al lui și asigură funcționalitatea CMI, serviciile de sprijin (logopedie,
psihologice etc.), în funcție de necesități;

Pondere și punctaj ac Pondere:  1 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 1
Domeniu: Curriculum/proces educațional.
Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și nevoile specifice ale fiecărui elev
și asigurarea unui Plan educațional individualizat (PEI), curriculum adaptat, asistent personal, set de materiale didactice sau
alte măsuri și servicii de sprijin.
Dovezi ❖ Planuri de activitate: anual, lunar și săptămânal;

❖ Curriculumul modificat, adaptat  nevoilor specifice ale elevilor/ copiilor;
❖ Planuri educaționale individualizate;
❖ Proiectare didactică de lungă durată modificată, adaptată;
❖ Lucrări elaborate de elevi/ copii cu nevoi specifice;
❖ Acordul părinților;
❖ Catalogul școlar;
❖ Cererile părinților;
❖ Ordinele emise de directorul instituţiei cu privire la constituirea echipei de elaborare a PEI;
❖ Program de activitate a CMI;

Constatări Instituția desfășoară procesul educațional în corespundere cu particularitățile și nevoile specifice ale
tuturor elevilor/ copiilor, inclusiv prin elaborarea a curriculumului adaptat, a PEI, a materialelor
didactice necesare, implicând cadre didactice competente, inclusiv cadre de sprijin/ asistenți
personali;

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 2

Standard 3.2. Politicile și practicile din liceu sunt incluzive, nediscriminatorii și respectă diferențele individuale.
Domeniu: Management.
Indicator 3.2.1 Existența, în documentele de planificare, a mecanismelor de identificare și combatere a oricăror forme de
discriminare și de respectare a diferențelor individuale.
Dovezi ❖ Fișe de post;

❖ Procese-verbale ANET;
❖ Portofoliul cadrului didactic de sprijin;
❖ Regulamentul intern al instituției respectă principiul nediscriminării și a înlăturării oricărei forme

de încălcare a demnității, promovează tratamentul echitabil, egalitatea de șanse, toleranța și
respectul reciproc.

Constatări Instituția dispune parțial de mecanisme de identificare și combatere a oricăror forme de
discriminare;

Pondere și punctaj acPondere:  1 Autoevaluare conform criteriilor 0,75 Punctaj acordat: 0,75
Indicator 3.2.2 Promovarea diversității, inclusiv a interculturalității, în planurile strategice și operaționale ale instituției, prin
programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile copiilor cu CES.
Dovezi ❖ Curriculum modificat;

❖ Activități ce țin de respectarea diferențelor, cu implicarea mai multor factori educaționali a
elevilor, în organizarea culturii diversității  în majoritatea programelor școlare.

Constatări PDI și PAI reflectă parțial cultura diversității, promovând sporadic  în majoritatea aspectelor  vieții
școlare programe cu accent pe incluziune și nondiscriminare și activități ce țin de respectarea
diferențelor, cu implicarea mai multor factori educaționali, inclusiv a elevilor/copiilor, în
organizarea acestor activități

Pondere și punctaj ac Pondere:  2 Autoevaluare conform criteriilor 0,5 Punctaj acordat: 1
Domeniu: Capacitate instituțională.
Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de prevenire, identificare,
semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare și informarea personalului, a elevilor și reprezentanților lor
legali cu privire la utilizarea acestor proceduri.
Dovezi ❖ Acord de informare a părinților pentru respectarea Politica de Protecție a Copilului

(03.12.2017);
❖ Proces-verbal al ședinței cu cadrele didactice cu privire la familiarizarea Politica de Protecție a

Copilului;



❖ „Organizarea și desfășurarea lunarului „Să creștem fără abuz, neglijare, exploatare, trafic.
Familiarizarea cu acte normative referitor la Protecția Copilului față de violență în instituția de
învățământ”, la ședința Comisiei pentru Drepturile Copilului;

❖ Portofoliul Comisiei pentru Protecţia Drepturilor Copiilor.
Constatări Toţi membrii corpului profesoral, auxiliar, părinţii au fost familiarizaţi (sub semnătură) cu

modalităţile şi procedurile de ANET. Psihologul școlar informează permanent părinții, oferă
consultații psihopedagogice și  individuale referitor la prevenirea și soluționarea situațiilor de
discriminare.

Pondere și punctaj acPondere:  1 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 1
Domeniu: Curriculum/proces educațional.
Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/adaptat pentru copiii cu CES, și
evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor, în scopul respectării individualității și tratării valorice a lor.
Dovezi ❖ Fiecare profesor își planifică activități diferențiate cu elevii;

❖ Individualizarea procesului educaţional prin adaptări curriculare poate avea loc pe două căi:
prin adaptări curriculare (adaptarea strategiilor de realizare a conţinuturilor curriculare) și
prin modificări curriculare (finalităţi, conţinuturi);

❖ Curriculum modificat se elaborează pentru fiecare disciplină pentru care echipa PEI a decis
și a specificat în compartimentul 5 al PEI parcurgerea conținuturilor curriculare prin
modificări curriculare CM.;

Constatări În instituţie se organizează periodic, evaluarea progresului şcolar al copiilor cu CES, gradul
de realizare a PEI.

Pondere și punctaj acor Pondere:  2 Autoevaluare conform criteriilor 0,75 Punctaj acordat: 1,5
Indicator 3.2.5. Recunoașterea de către elevi a situațiilor de nerespectare a diferențelor individuale și de discriminare și
manifestarea capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză.
Dovezi - Fișe de sesizare;

- Ord. de numire coordonatorului ANET
Constatări Instituția organizează activități în vederea informării și recunoașterii de către copii a situațiilor

de discriminare și a cazurilor de nerespectare a diferențelor individuale.
Pondere și punctaj aco Pondere:  1 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 1

Standard 3.3. Toți copiii beneficiază de un  mediu accesibil și favorabil.
Domeniu: Management.
Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu accesibil și sigur pentru fiecare
elev, inclusiv cu CES, și identificarea, procurarea și utilizarea resurselor noi.

Dovezi ❖ Registrul de evidenţă a bunurilor materiale;
❖ Asigurarea cu manuale;
❖ Centrul de resurse de educație incluzivă.

Constatări Instituția asigură crearea unui mediu accesibil și favorabil pentru fiecare elev/ copil
valorificând și utilizând rațional toate resursele instituționale disponibile, procură resurse noi.

Pondere și punctaj acor Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 2
Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, la datele de interes public.
Dovezi ❖ Dosarele personale ale elevilor;

❖ Arhiva școlară.
Constatări Administraţia instituţiei  de învăţământ asigură protecţia datelor cu caracter personal şi

asigură accesul, conform  legii, la datele de interes public. Eficient se utilizează baza de date
SIME și SAPD; Echipa  managerială monitorizează și reglementează activitatea arhivei
școlare.

Pondere și punctaj acor Pondere:  1 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 1
Domeniu: Capacitate instituțională.
Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor, a spațiilor dotate, conforme specificului
educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin.
Dovezi În Instituție se dețin rampe pentru scaune cu rotile, bare de sprijin și orientare, dublarea

informației cu cea vizuală.În instituţie activează CREI  cu o dotare minimă în conformitate cu
Metodologia de organizare şi funcţionare a Centrului de Resurse pentru Educaţia Incluzivă din
instituţia de învăţământ;



Constatări Instituția este asigurată parțial cu spații  dotate, destinate serviciilor de sprijin.
Pondere și punctaj acor Pondere:  2 Autoevaluare conform criteriilor 0,5 Punctaj acordat: 1

Domeniu: Curriculum/proces educațional.
Indicator 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare, utilizând tehnologii
informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor.
Dovezi ❖ Registrele şcolare;

❖ Proiectele didactice de lungă şi de scurtă durată;
❖ Fiecare clasă este dotată cu un calculator  și proiector;
❖ Cabinetul de informatică dotat cu 15 de calculatoare, conectate la internet;
❖ În majoritatea claselor sunt instalate televizoare;
❖ În Centrul de Resurse este instalat un calculator cu conexiune la internet la care au acces  şi

copiii cu CES.
Constatări Instituția monitorizează sistematic aplicarea diverselor mijloace de învățământ și auxiliarele

curriculare, inclusiv TIC, adaptate necesităților tuturor elevilor/ copiilor.
Pondere și punctaj acor Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 2

Dimensiune III Puncte forte Puncte slabe
❖ Părinții și elevii au acces la serviciu de asistență

psihologică;
❖Mobilierul școlar ușor adaptabil necesităților

elevilor;
❖ Existenţa şi activitatea în instituţie a unui CREI

şi a unui CDS;

❖ Lipsa resurselor bibliografice în domeniul
educației incluzive;

❖ Condiții insuficiente pentru incluziunea
persoanelor cu dizabilități locomotorii (ex.
căi de acces adaptate și blocuri sanitare
pentru copiii cu CES);

❖ Numărul mare de elevi în clase.
Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ

Standard 4.1. Crearea condițiilor de organizare și realizare a unui proces educațional de calitate.
Domeniu: Management.
Indicator 4.1.1. Orientarea spre creșterea calității educației și spre îmbunătățirea continuă a resurselor umane și materiale în
planurile strategice și operaționale ale instituției, cu mecanisme de monitorizare a eficienței educaționale.
Dovezi ❖ Orarul semestrial al evaluărilor sumative;  Cataloage; Proiecte didactice anuale;

❖ Programul activităților extrașcolare; Ord. cu privire la înmatricularea în clasa a X-a;
❖ Ord. cu privire la aprobarea listei nominale a copiilor   înscriși și înmatriculați în cl. I.;

Operaționalizarea direcțiilor de acțiune stabilite la nivel de instituție;
❖ Raportarea la indicatori cuantificabili de realizare;

Constatări Instituția proiectează și aplică sistemic mecanisme de monitorizare a nivelului calității educației
și îmbunătățirea continuă a resurselor umane și materiale în planurile strategice și operaționale
ale instituției.

Pondere și punctaj acor Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 2
Indicator 4.1.2. Realizarea efectivă a programelor și activităților preconizate în planurile strategice și operaționale ale
instituției, inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și elevilor.
Dovezi ❖ Planul anual de activitate al Instituției și PDI: misiunea, viziunea, strategia de   dezvoltare;

Ordine; Procese-verbale; Note informative; Dări de seamă;  Rapoarte semestriale și anuale;
Rezultatele examenelor.

Constatări Instituția realizează efectiv activitățile din planurile strategice și operaționale, inclusiv ale
structurilor asociative ale părinților și elevilor

Pondere și punctaj acor Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 2
Indicator 4.1.3. Asigurarea, în activitatea consiliilor și comisiilor din instituție, a  modului transparent, democratic și
echitabil al deciziilor cu privire la politicile instituționale, cu aplicarea mecanismelor de monitorizare a eficienței
educaționale și promovarea unui model eficient de comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate.
Dovezi ❖ Planuri de activitate, procese-verbale și materiale anexate în portofoliul CA și al   comisiilor

din instituție;
❖ Avizierul și site-ul instituției;
❖ Certificate de absolvire a gimnaziului şi a diplomelor de bacalaureat;

Constatări Instituția asigură modul transparent, democratic al deciziilor cu privire la politicile
instituționale, aplică un mecanism de monitorizare a eficienței educaționale și promovează un
model de comunicare intern și extern cu privire la calitatea serviciilor prestate de instituție.



Pondere și punctaj acor Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 2
Domeniu: Capacitate instituțională.
Indicator. 4.1.4. Organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunea instituției de învățământ printr-o
infrastructură adaptată necesităților acesteia.
Dovezi ❖ Contracte pentru achiziții; Facturi  fiscale; Procurări și servicii;

❖ Registre de evidență a bunurilor;
❖ Procese -verbale în rezultatele inventariere anuale, fișa de inventariere pentru fiecare sediu

de clasă;
Constatări Instituția asigură organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și cu misiunea sa

cu o infrastructură parțial adaptată necesităților instituției de învățământ;(număr mare de elevi
pe sectorul de evidență, ceea ce condiționează numărul mare de copii în clase, 37-40)

Pondere și punctaj acord Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 2
Indicator 4.1.5. Prezența și aplicarea unei varietăți de echipamente, materiale și auxiliare curriculare necesare valorificării
curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale acestuia, a curriculumului adaptat și a planurilor educaționale
individualizate.
Dovezi ❖ Dotarea sălilor de clasă cu ecrane, laptopuri, sală de calculatoare conectată la reţeaua de

internet a 15 calculatoare;
❖ Sală de festivităţi dotată cu laptop, proiector, ecran;
❖ CREI, dotat cu mijloace TIC, literatură, mobilier modern, materiale didactice;
❖ Fiecare cadru didactic deţine Curriculum, Ghidul de implementare, Repere metodologice,

Curriculum la optional (după caz).
Constatări Instituția parțial dispune de o variate echipamente și materiale didactice necesare

curriculumului național, inclusiv curriculumului adaptat și a planurilor educaționale
individualizate.

Pondere și punctaj acord Pondere:  2 Autoevaluare conform criteriilor 0,75 Punctaj acordat: 1,5
Indicator 4.1.6. Încadrarea personalului didactic și auxiliar calificat, deținător de grade didactice (eventual titluri științifice),
pentru realizarea finalităților stabilite în conformitate cu normativele în vigoare.
Dovezi ❖ Contracte individuale de muncă; Contractul colectiv de muncă; Fișa postului; Liste de

control; Contractele de muncă; Norma cadrelor didactice; Registrul de ordine de bază;
Registrul de ordine cu privire la personal;  Dosarele angajaţilor privind angajarea,
pregătirea de specialitate; Contracte de angajare/concediere;

❖ Statele de personal completate;
❖ Statele de personal;

Constatări Instituția planifică și asigură încadrarea personalului didactic și didactic-auxiliar calificat
pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 1
Domeniu: Curriculum/proces educațional.
Indicator 4.1.7 Aplicarea curriculumului cu adaptare la condițiile locale și instituționale, în limitele permise de cadrul
normativ.
Dovezi Mentori pentru tinerii specialiști, studierea experienței avansate; Aprobarea planului de acțiuni

și a mecanismului de monitorizare privind implementarea Reperelor Metodologice din
perspectiva asigurării continuității cl. IV- V.

Constatări Instituția aplică Curriculumul Național adaptat la condițiile locale și instituționale, în limitele
permise de cadrul normativ.

Pondere și punctaj acorda Pondere:  2 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 2
Standard 4.2 Valorificarea eficientă a resurselor educaționale în raport cu finalitățile stabilite prin curriculumul național de
către cadrele didactice.
Domeniu: Management.
Indicator 4.2.1. Monitorizarea, prin proceduri specifice, a realizării curriculumului (inclusiv componenta raională,
instituțională, curriculumul adaptat, PEI).
Dovezi ❖ Proiectare didactică; Schema orară;  Registrul orelor înlocuite; Orarul; PEI;

❖ Repere și ghiduri metodologice la disciplinile școlare;
❖ Standardele de  competențe profesionale; Referențialul de evaluare;  Instrucțiunea privind

managementul  temelor pentru acasă; Portofoliul Comisiilor metodice;



❖ Documentația școlară obligatorie a pedagogului: Plan-cadru, Portofoliul profesional,
Cataloage; Monitorizarea implementării și dezvoltării curriculumului școlar se realizează
prin diferite controale tematice.

Constatări Instituția monitorizează sistematic și eficient realizarea curriculumului (inclusiv componenta
raională, școlară, curriculumul adaptat și PEI);

Pondere și punctaj acorda Pondere:  1 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 1
Indicator 4.2.2. Prezența, în planurile strategice și operaționale, a programelor și activităților de recuperare și de formare
continuă a cadrelor didactice din perspectiva nevoilor individuale, instituționale și naționale.
Dovezi ❖ Compartimentul din Planul managerial anual al instituţiei privind activitatea metodică şi de

organizare a procesului instructiv-metodic;
❖ Planuri de formare continuă a cadrelor didactice la nivel de liceu;
❖ Lista profesorilor pentru formarea continuă, 2021;

Constatări Instituția proiectează în planurile strategice și operaționale activități de formare continuă și de
creștere a nivelului profesional din perspectiva nevoilor individuale, instituționale și naționale;

Pondere și punctaj acordat Pondere:  1 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 1
Domeniu: Capacitate instituțională.
Indicator 4.2.3. Existența unui număr suficient de resurse educaționale (umane, materiale etc.) pentru realizarea finalităților
stabilite prin curriculumul național.
Dovezi • În fiecare cabinet este instalat  televizor, calculator și conectare la internet;

• Informație extrasă din Raport pentru anul de studii 2020-2021: 60% dintre  profesorii au în
dotare un laptop; calculatoare pentru elevi - 15, calculatoare pentru cadre didactice –  32.

Constatări Instituția monitorizează, sistematic și eficient utilizarea resurselor educaționale, aplicarea
strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul educațional.

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor 2 Punctaj acordat: 2
Indicator 4.2.4. Monitorizarea centrării pe Standardele de eficiență a învățării, a modului de utilizare a resurselor
educaționale și de aplicare a strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul educațional.
Dovezi ❖ Portofoliul profesional al cadrului didactic;  Portofoliul comisiilor metodice;

Rețea de calculatoare unită la internet; Proiectoare, televizoare, softuri educaționale;
Fișe și Registre de asistență la ore; Raport de activitate metodică a directorului adjunct pentru
instruire; Raport pentru anul de studii 2020-2021: perfecționare prin grade didactice, prin lecții
publice, cursuri de perfecționare, comunicări în cadrul seminarelor participări la diverse acțiuni de
formare , concursuri municipale; Organizarea ședinței de lucru cu referire la acumularea,
cuantificarea și recunoașterea creditelor profesionale în baza hărții creditare; Susținerea orelor publice
și debrifarea lor de către profesori, directori adjuncți; Participarea personalului de conducere la
activități de formare continuă în domeniul managementului educațional și financiar; Organizarea
orelor de consultanță cu profesorii noi sau cei care necesită consultanță; Organizarea seminarelor
metodice din perspectiva curriculumului 2019 și a temei de cercetare;

Constatări
Pondere și punctaj
acordat

Pondere:  2 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 2

Domeniu: Curriculum/proces educațional.
Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate pe elev și pe formarea de
competențe, valorificând curriculumul în baza Standardelor de eficiență a învățării.
Dovezi ❖ Curriculumul; Ghidul; Repere metodologice; Proiectări de lungă durată, proiecte didactice la zi

orientate pe formare de competențe; Registrul activităților asistate;  Fișe de asistențe la ore; Fișă de
monitorizare a proiectelor de lungă durată la disciplinele școlare 2020-2021;  Raportul de activitate
a directorului adjunct pe instruire; Control tematic: monitorizarea elaborării proiectării didactice de
lungă durată pentru anul curent de studii;  Asistenţe la ore: monitorizarea elaborării proiectării
didactice a lecţiei sau pe unităţi de învăţare; Întruniri metodice; Organizarea seminarelor metodice
din perspectiva curriculumului modernizat și a temei de cercetare.

Constatări Instituția monitorizează elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației
centrate pe elev/ copil și pe formarea de competențe, cu valorificarea curriculumului predat în baza
Standardelor de eficiență a învățării.

Pondere și puncta
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.
Dovezi ❖ Standardele de eficiență a învățării; Referențialul de evaluare a competențelor specifice formate

elevilor; Regulamentului privind de evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și
absolvirea în învățământul primar și secundar; ECD; Portofoliul „Teste, probe de evaluare”,
Orarul probelor de evaluare a cunoștințelor, competențelor elevilor la disciplinele școlare
2020-2021 aprobate prin ordine;  Instrucțiunea privind „Managementul temelor pentru acasă în
învățământul primar,   gimnazial, liceal”, ord. 38-ab1 din 03.09.2018; Catalogul;  PEI; Raport
semestrial/anual al profesorului referitor la realizarea curriculumului la   disciplinele școlare; Notă
informativă cu referire la „Constatările analitico-deductive pe marginea  investigațiilor de
monitorizare a completării cataloagelor școlare la disciplinele de studiu la  sfârșitul sem.I”, CA
din 30.01.2018; Raport de activitate pentru anul de studii 2020-2021; Rezultatele obținute la
examenele de absolvire a gimnaziului; Rezultatele obținute la Examenele de BAC, sesiunea 2021.

Constatări Instituția organizează și monitorizează desfășurarea sistematică a evaluării rezultatelor învățării în
conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate, urmărind progresul în dezvoltarea
elevilor/ copiilor.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere:  2 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 2

Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu misiunea școlii, cu obiectivele
din curriculum și din documentele de planificare strategică și operațională.
Dovezi • Planul de activitate al cercurilor din liceu; Activitate extracurriculară dedicată Zilei de 1

decembrie; Caravana de CRĂCIUN.
Constatări Instituția organizează și desfășoară activități extracurriculare cu accent pe sprijinul individual

pentru elevi/ copii în concordanță cu misiunea școlii, cu obiectivele din curriculumul național și
documentele de planificare strategică și operațională;

Pondere și punctaj a Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 2
Indicator 4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi, întru a obține rezultate în conformitate cu standardele și
referențialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES care beneficiază de curriculum modificat și/sau PEI.
Dovezi ❖ Dovezi de cunoaștere și realizare a comunicării didactice eficiente; Dovezi de asigurare a

sprijinului individual pentru elevi/ copii, întru a obține rezultate în  conformitate cu standardele
învățării; Proiectele didactice la discipline; PEI; Probe de evaluare elaborate în funcție de
particularitățile individuale ale anumitor copii;  Raport semestrial/ anual la disciplinele predate;
Raport semestrial individual pe disciplinele de studii.

Constatări Instituţia asigură sprijinul individual al elevilor pentru obținerea rezultatelor învățării  conform
standardelor și referențialului de evaluare aprobate.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere:  2 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 2

Standard 4.3. Demonstrarea angajamentului și implicării eficiente în procesul educațional din partea tuturor copiilor.
Domeniu: Management.
Indicator 4.3.1. Asigurarea accesului elevilor la resursele educaționale (bibliotecă, laboratoare, ateliere, sală de festivități,
de sport etc.) și a participării copiilor și părinților în procesul decizional privitor la optimizarea resurselor.
Dovezi ❖ Notă informativă ”Cu privire la asigurarea elevilor cu manuale școlare; Programul de activitate a

bibliotecii; Registrul de evidență a literaturii artistice pentru elevi/ copii; Registrul de evidență a
manualelor eliberate în clasă; Schema de închiriere a manualelor școlare; Fișa de evaluare a
bibliotecii; Registrul de evidență a bunurilor pentru laboratoarele școlare; Normative de dotare
minimă de uz general ale laboratoarelor școlare; Asigurarea elevilor în proporție de 100% cu
manuale școlare; Fondul de carte corespunde numărului de elevi din instituţie; Biblioteca este
asigurată cu calculator conectat la wifi Sală de lectură.

Constatări Instituția asigură participarea copiilor și părinților în procesul decizional cu referire la calitatea
procesului educațional și accesul  tuturor   copiilor/ elevilor la resursele educaționale.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 2

Domeniu: Capacitate instituțională.
Indicator 4.3.2. Existența  bazei de date privind performanțele elevilor și mecanismele  de valorificare a potențialului
creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului modificat sau a PEI.
Dovezi Se deţine Baza de date cu privire concursurile municipale, republicane și internaționale, se analizează



în detalii rezultatele elevilor la concursurile de sector și municipale pe obiecte, se analizează minuţios
listele elevilor care urmează să fie înaintate la premiere. CDS din instituţie acumulează şi analizează
rezultatele elevilor care studiază în baza de Curriculum adaptat, modificat.

Constatări Instituția deține și își actualizează permanent baza de date privind  performanțele tuturor elevilor/
copiilor.

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.
Dovezi • Succesul este motivat cu diplome.
Constatări Instituția creează condiții necesare și diverse posibilități de manifestare a potențialului creativ al

tuturor copiilor/ elevilor prin activități formale și nonformale și realizează o politică obiectivă,
echitabilă și transparentă de promovare a succesului școlar.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere:  1 Autoevaluare conform criteriilor 1 Punctaj acordat: 1

Domeniu: Curriculum/proces educațional.
Indicator 4.3.4 Încadrarea elevilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindu-le capacitățile de dezvoltare
individuală, și consultarea lor în privința conceperii și aplicării CDȘ.
Dovezi ❖ Portofoliul comisiei metodice; Fișele de asistențe la ore; Lista literaturii metodice; Asistări la

ore; Scenarii de proiecte/ activități educative, extrașcolare:  Note informative; Rapoarte.
Constatări Instituția încadrează elevii/ copiii în învățarea interactivă prin cooperare, în învățarea individuală

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

Dimensiune IV Puncte forte Puncte slabe
❖ Instituția deține informații complete privind performanțele

elevilor;
❖ Rezultatele la BAC şi gimnaziu ne demonstrează că elevii ating

standardele de evaluare;
❖ Cadrele didactice îmbină reuşit metodele educaționale cu scopul

motivării elevilor în timpul studierii materiei, orientează elevii
spre succes,  asigură o relaţie de parteneriat în cadrul activităţii
educaţionale.

❖ Toate disciplinele şcolare sunt predate de specialişti calificaţi;
❖ Elevii sunt încurajaţi şi susţinuţi de profesori să participe la

concursuri şi proiecte naţionale şi internaţionale.

Tipul spaţiilor şcolare nu
corespunde numărului de elevi
din clasă.

Nu toţi profesorii deţin grad
didactic

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN
Standard 5.1 Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile echității de gen.
Domeniul: 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 și părinților în privința acestor politici și programe, prin introducerea în planurile
strategice și operaționale a activităților de prevenire a discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și
orientare în domeniul interrelaționării genurilor.
Dovezi ❖ PDI și Planul Managerial; Proiectul de activitate al psihologului școlar;  Raport Statistic

anual; Portofoliul Comisiei Metodice Consiliere și dezvoltare personală; Procese-verbale ale
ședințelor de părinți; Activități de informare în privința echitării de gen; Proiectarea
didactică la disciplina Dezvoltarea Personală.

Constatări Instituția planifică și informează parțial toți elevii/ copiii și părinți despre prevenirea
discriminării de gen și  în privința politicilor de promovare a echității de gen.

Pondere și punctaj acordPondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor 0,75 Punctaj acordat: 1,5
Domeniul: Capacitate instituțională.
Indicator: 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării cadrelor didactice în privința
echității de gen.
Dovezi Nu s-a realizat
Constatări
Pondere și punctaj acordPondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor 0 Punctaj acordat: 0



Domeniul: Curriculum/proces educațional.
Indicator 5.1.3. Realizarea procesului educațional-activități curriculare și extracurriculare-în vederea formării
comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-cheie ale educației de gen, cu eliminarea
stereotipurilor și prejudecăților legate de gen.
Dovezi Curriculumul la discipline; Curriculumul disciplinelor Dezvoltare personală, Educația pentru

societate, Educația  civică; Portofoliul comisiilor metodice; Portofoliul disciplinei Dezvoltare
personală; Documentele comisiei metodice Consiliere și dezvoltare personală; Cataloage,
rapoarte statistice anuale, SIME;

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

Dimensiune V Puncte forte Puncte slabe
În liceu sunt promovate politicile bazate pe
principiile echității de gen.
Asigurarea serviciul psihologic pentru părinți
și elevii în domeniul comunicării și
interrelaționării genurilor.

Respectarea sporadică a politicilor și a procedurilor
de reducere a discriminărilor de gen  la nivelul de
instituție.

Instituţia nu a participat la formări naţionale cu
tematica „Educaţie sensibilă la gen” în anul de studii
2020-2021.



PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

❖ Instituția este dotată cu mobilier corespunzător nevoilor
individuale ale fiecărui elev.

❖ Instituția de învățământ   dispune de o sală pentru
festivități   încăpătoare, moderna;  Sală de sport
dotată,parţial, cu echipament și utilaje sportive ;

❖ Instituția pune la dispoziția elevilor blocuri sanitare,
cabinet medical și cantină în care se respectă normele
sanitare și se asigură confortul maxim al acestora;

❖Prin activitatea Consiliului elevilor, aceștia participă
democratic la luarea deciziilor cu referire la problemele
de interes major;

❖Prin intermediul site-ului liceului, părinții își pot liber
exprima doleanțele, sugestiile și opiniile legate de
aspectele de interes;
Instituția asigură un mediu propice și accesibil pentru
incluziunea tuturor elevilor;

❖ În liceu activează personal didactic calificat care
dispune de toate resursele necesare în vederea atingerii
standardelor de eficiență la toate treptele de școlarizare
(97 % din profesori dețin grade didactice);

❖Cadrele didactice sunt pregătite pentru instruirea elevilor
cu CES;

❖Participarea elevilor şi a cadrelor didactice la activităţi
extracurriculare și manageriale de nivel municipal și
republican.

❖Medie bună obţinută la nivel primar, gimnazial și liceal.
❖ Rezultate bune obținute de clasele cu profil la

concursurile extracurriculare.
❖ Interesul administrației şcolii pentru dezvoltarea bazei

materiale.
❖ Oferta şcolii satisface nevoile beneficiarilor (clase cu

profil arte, 3 limbi străine: engleza, franceza, rusa).

❖ Slaba calitate a elevilor înscrişi în clasa a X-a.
❖ Fluctuația elevilor în paralela claselor a V-a.
❖ Suprasolicitarea cadrelor didactice (27 ore) din cauza

lipsei specialiștilor didactici tineri la discipline;
❖ Rezultate modeste obţinute la olimpiadele şi

concursurile  disciplinelor curriculare;
❖ Lipsa de interes din partea unor  profesori, elevi şi

părinţi pentru procesul instructiv-educativ de calitate;
❖ Resurse financiare extrabugetare limitate pentru

activitatea claselor de profil, lucrări de reparație
generale (geamuri, coridoare, sala de producere în
cantină  etc) și achiziționarea de bunuri calitative în
scopul îmbunătățirii condițiilor de activitate;

❖ Posibilităţile restrânse de motivare financiară a
cadrelor didactice;

❖ Indiferența cadrelor didactice, a părinților și a elevilor
față de păstrarea bunurilor materiale din școală;

❖ Lipsa cadrelor nedidactice și auxiliare din cauza
salariului mic;

❖ Lipsa cabinetelor de studii din cauza majorării
numărului de clase.

❖ Lipsa motivației la o parte dintre cadrele didactice de a
se implica în activități de promovare a experienței
profesionale.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

❖ Posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu
DGETS mun. Chișinău şi MECC,instituțiile abilitate
pentru formarea profesională prin diverse mijloace de
comunicare electronică.

❖ Interesul Consiliului Municipal pentru susţinerea
actului educaţional, inclusiv al claselor de profil arte,
alimentație.

❖ Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale
defavorizate prin programe guvernamentale.

❖ Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin
realizarea unor proiecte de finanţare, dar și prin
completarea claselor cu elevi.

❖ Cadre didactice și manageriale cu spirit de iniţiativă.
❖ Posibilitatea inițierii unor proiecte educaționale.

❖ Situaţia socio-economică precară a familiilor din care
provin unii elevii;

❖ Insuficiența conştientizare a unor factori de decizie
privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în
educație;

❖ Insuficienta conştientizare a părinţilor elevilor la rolul
lor de principal partener educaţional al şcolii;

❖ Incapacitatea instituției de a școlariza toți elevii din
district..

❖ Lipsa de supraveghere a elevilor în cazul familiilor
dezmembrate sau ale celor plecate în străinătate;

❖ Neatractivitatea nivelului liceal;
❖ Incapacitatea cadrului didactic de-a face față

cerințelor elevilor cu CES, din cauza numărului mare
de elevi în clasă.(numărul mediu per instituție la
clasele obișnuite este de 34 elevi)



Tabel privind nivelul de realizare a standardelor [se completează pentru Raporlul de activitate ce urmează a fi
prezentat la ANACEC, în vederea evaluării externe]:

Standard
de
calitate

Punctaj
maxim
*

Anul de studiu
2020-2021

Anul de studiu 20 -20 Anul de studiu 20 -20 Anul de studiu 20 -20

Autoevaluare,
puncte

Nivel
realizare,
%

Autoevaluare,
puncte

Nivel
realizare,
%

Autoevaluare,
puncte

Nivel
realizare,
%

Autoevaluare,
puncte

Nivel
realizare,
%

1.1 10 9 90
1.2 5 3,5 70
1.3 5 4 80
2.1 6 5 83,3
2.2 6 5 83,3
2.3 6 4,5 75
3.1 8 8 100
3.2 7 5,25 75
3.3 7 6 85,7
4.1 13 12,5 96,15
4.2 14 14 100
4.3 7 6 85,7
5.1 6 3 50
Total 100 85,75 85,75

Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic:

Anul de studiu
Nr. total cadre
didactice Distribuţia calificativelor

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător

2020-2021 86 28 58 - -

Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere:
Anul de studiu Nr. total cadre de

conducere
Rezultatele prezentării Raportului anual de activitate

se aprobă nu se aprobă
2019-2020 5 se aprobă


