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Date generale 

 

Raion/ municipiu Municipiul Chișinău 

Localitate Sectorul Râșcani 

Denumirea instituției Instituția Publicpă Liceul Teoretic 

 ”Alexandru Ioan Cuza” 

Adresa Strada Poștei 44 

Adresa filiale Strada Calea Orheiului 77 

Telefon (022) 46 89 09 

E-mail aicuza20@gmail.com 

Adresa web www.laicuza.md 

Tipul instituției Liceu teoretic 

Tipul de proprietate Proprietape publică 

Fondator/ autoritate administrativă Consiliul municipal Chișinău 

Limba de instruire Limba română 

Numărul total de elevi 1187 

Numărul total de clase 43 

Numărul total de cadre de conducere 6 

Numărul total de cadre didactice 78 

Program de activitate 08:00 – 17:00 

Perioada de evaluare inclusă în raport 2021-2022 

Director Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb 

 

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  Hotărârea Guvernului R.M. nr.992 din 23.07.2002 Cu privire la reorganizarea unor 

școli de cultură generală în licee; 

 Ordinul DEȘTS al Consiliului municipal Chișinău nr. 1209 din 29.07.2002 Cu privire 

la reorganizarea unor școli în licee; 

 Certificatul de înregistrare a organizației necomerciale Instituția Publică Liceul 

Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” din mun. Chișinău nr. 035295 din 05.07.2013; 

 Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren: nr. 0100411441; nr. 

0100412248; 

 Decizia Consilului  municipal Chișinău nr. 3/11 din 02.04.2013 Cu privire la 

organizarea și funcționarea instituțiilor de învățământ cu autonomie financiară; 

 Certificat privind înregistrarea în calitate de plătitor la Bugetul Asigurărilor Sociale de 

Stat nr. 9220503 din 05.06.2013; 

 Statutul Instituției  aprobat la Consiliul profesoral  proces verbal nr.2 din 19.11.2012, 

avizat de ministerul Educației al Republicii Moldova, înregistrat la Ministerul Justiției 

prin Decizia nr.211 din 05.06.2013, coordonat de DGETS mun. Chișinău 24.05.2013, 

modificat prin Decizia Ministerului Justiției al Republicii Moldova nr.91 din 

06.04.2018; 

 Autorizație sanitară pentru funcționare:  nr. 014128/202/508 din 18 martie 2022; nr. 

014130/2022/509 din 18 martie 2022. 

Constatări Documentația tehnică, sanitaro-igienică și medicală obligatorie este deținută în ordine și 

se monitorizează frecvent respectarea normelor sanitaro-igienice și de securitate tehnică 



Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75  puncte 

Punctaj:  0,75 

 

Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și securității instituției și a tuturor elevilor pe toată durata 

programului educativ 

Dovezi  2 ușieri angajați asigură paza între 08:00 – 17:00; 

 6 paznici asigură paza instituției noaptea în colaborare cu angajații secției de poliție; 

 Fișa de post pentru personalul de pază;  

 Sistem de securitate video; 

 Registrul de evidență a persoanelor care vizitează instituția; 

 Fișe de instruire a elevilor despre regulile de securitate; 

 Graficul de serviciu al cadrelor didactice în cantinele școlare; 

 Ordinul nr. 28-ab din 20.08.2021 ”Cu privire la constituirea Comisiei pentru protecția 

drepturilor copiilor”; 

 Ordinul nr. 29-ab din 20.08.2021 ”Cu privire la asistența și prevenirea cazurilor de 

abuz, neglijare, exploatare a copiilor”; 

 Ordinul nr. 43-ab din 01.10.2021 ”Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind 

securitatea cibernetică”; 

 Ordinul nr. 44-ab din 01.10.2021 ”Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru 

prevenirea traficului de ființe umane”; 

 Ordinul nr. 51-ab din 01.11.2021 ”Cu privire la desfășurarea lunarului de prevenire a 

violenței”; 

 Ordinul nr. 9-ab din 01.02.2022 ”Cu privie la elaborarea și realizarea planului de 

acțiuni cu referire la prevenirea trficului de ființe umane, 2022” 

Constatări Securitatea instituției este asigurată și monitorizată  integral, inclusiv pe durata 

programului educativ. Securitatea elevilor este asigurată în incinta instituției și pe 

teritoriu adiacent. Paza instituției este asigurată în timpul nopții de către 6 paznici iar 

ziua de 2 ușieri. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 

punct 

Punctaj: 1 

 

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

Dovezi  Planul-cadru pentru anul 2021-2022 pentru clasele cu profil arte. 

 SOFT pentru elaborarea orarlui, actualizat. 

 Orarul aprobat al activităților educaționale pentru anul de studii 2021-2022, elaborat 

în conformitate cu normele în vigoare (ANSA) 

 Orarul de activitate al cercurilor extrașcolare și cercurilor sportive; 

 Graficul de activitate al cadrelor didactice; 

 Registrul de evidență a orelor înlocuite, completat sistematic. 

Constatări Sunt respectate cerințele de proiectare orară, orarul este flexibil, asigură un program 

echilibrat pentru elevi. Programul de activitate se desfășoară în două schimburi. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75  

Punctaj: 1,5  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

particularităților psihofiziologice individuale 

Dovezi Au fost achiziționate în anul 2021-20222:  



 30 bănci individuale  reglabile, 2 seturi de bănci duble reglabile cu scaune, 4 table 

școlare. 

Constatări Toate sălile de clasă sunt asigurate cu mobilier școlar corespunzător particularităților 

psihofiziologice individuale. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

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

etc.,) în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 

Dovezi Instituția a achiziționat în anul 2021-2022 tehnică de calcul și echipamente pentru 

asugurarea instruirii la distanță: 

 Laptopuri – 4; 

 Ecran pentru proiector -3; 

 Camere web - 6;  

 Imprimante – 4; 

 Proiectoare – 3; 

 Televizoare – 2, 

Constatări Au fost dotate cu echipamente, utilaje, dispozitive, TIC toate sălile de clasă (Anexa nr. 

1) 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj: 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  

Dovezi  2 cantine școlare cu spații pentru prepararea și servirea hranei, sistem de autoservire în 

cantina din blocul principal (str. Poștei 44); 

 Ordinul nr.31-ab din 01.09.2021 Cu privire la organizarea alimentației gratiute a 

elevilor în perioada septembrie-decembrie 2021; 

 Ordinul nr.1-ab din 06.01.2022 Cu privire la organizarea alimentației gratiute a 

elevilor în perioada ianuarie - mai 2022; 

 Ordinul nr. 27-ab din 20.08.2021 Cu privire la constituirea Comisiei de triaj; 

 Registrul de triaj; Registru de rebutare; 

 Planul de activitate al asistentei medicale; 

 Mese pentru cantină cu 2 lavițe. 

Constatări I.P.L.T. ”Alexandru Ioan Cuza” dispune de 2 cantine școlare (str. Poștei 44 și str. Calea 

orheiului 77) reparate capital și asigurate cu spații pentru preparaea și servirea hranei. 

Sala de mese din blocul claselor primare (str. Calea Orheiului 77) nu dispune de locuri 

suficiente pentru deservirea elevilor claselor primare și alimentația acestora se 

desfășoară în câteva etape. 

În anul de studii 2021-2022 au fost emise toate ordinele de asigurare a alimentației 

elevilor și rapoartele cu privire la alimentația gratuită a elevilor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

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

funcționalitate și confort pentru elev 

Dovezi I.P.L.T. ”Alexandru Ioan Cuza” dispune de spații sanitare: 



4 WC în blocul principal (str. Poștei 44), 2 WC în blocul claselor primare (str. Calea 

orheiului 77), reparate capital în anul de studii 2020-2021, separate pentru fete și băieți 

asigurate cu lavoare cu apă curgătoare, uscătoare, suporturi pentru hârtie, boilere pentru 

apă caldă. 

Constatări Spațiile sanitare, reparate capital corespund normelor sanitare în vigoare asigurând 

confortul elevilor de diferite vârste. 

Pondere 

și punctaj 

acordat 

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

 

 

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

Dovezi  Blocul principal dispune de 4 ieșiri, blocul claselor primare de 2 ieșiri.  

 Ordinul nr. 2-ab din 05.01.2022 Cu privire la aprobarea planului de protecție și 

prevenire pentru anul 2022; 

 Ordinul 3-ab din 06.01.2022 Cu privire la organizarea măsurilor de protecție civilă 

pentru anul 2022; 

 Scheme de evacuare a elevilor și angajaților; 

 Panouri antiincendiare la toate etajele, stingătoare, lăzi de nisip, instrumente 

antincendiare; 

Constatări Instituția dispune de mijloace antiincendiare funcționale și ieșiri de rezervă. 

Pondere 

și punctaj 

acordat 

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

 

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  Ordinul nr.2-ab din 06.01.2022 Cu privire la organizarea măsurilor de protecție civilă 

 Ordinul nr.3-ab din 06.01.2022 Cu privire la pregătirea aplicației  ”Ziua Protecției 

Civile” 

 Planului de acțiuni pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și 

absenteismului; 

 Planului de acţiuni privind siguranța rutieră “Siguranța ta are prioritate”;  

 Planului de acţiuni privind  campania națională ”Săptămâna de luptă împotriva 

traficului de ființe umane; 

 Planului de acţiuni privind  campania „Să creştem fără violenţă”  

 Fișa de securitate a vieții timp de vacanță; 

 Lista elevilor care se alimentează gratuit.   

 Concurs desfășurat cu elevii claselor a IX-a în cadrul decadei științelor naturale,                

proces verbal nr.9 din 24 .05. 22 al CA ,,Cu privire la viața și securitatea elevilor.’’  

   Plan de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea Săptămânii siguranței 

„Siguranța ta are prioritate”, ordinal nr. 36- ab din 01.09.2021; 

Constatări In instituție se organzează și desfășoară, cu implicarea elevilor, cadrelor didactice, 

părinților, persoanelor resursă a campaniilor de prevenire și combatere a 

comportamentelor dăunătoare și violente. 

Pondere 

și punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 0,75 Punctaj: 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 și de informare a lor în privința procesurii legale de intervenție în cazurile ANET 

Dovezi  Planul managerial al instituției aprobat la ședința Consiliului profesoral, proces 

verbal nr. 1  din 06.09.2021. 

 Informarea de către coordonator și numai în cadrul ședințelor colectivului 

profesoral/CP despre Procedura de organizare instituțională și de intervenție a 

lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazuri de ANET (Ordinul nr. 77 al 

Ministerului Educației din 22.02.2013) și Instrucțiunea privind mecanismul 

intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și 

monitorizarea copiilor victim și potențiale victim ale ANET (HG nr. 270 din 

08.04.2014). 
Constatări Instituția deține Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor 

instituțiilor de învățământ în cazuri de ANET (Ordinul nr. 77 al Ministerului Educației 

din 22.02.2013) și Instrucțiunea privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victim și potențiale 

victim ale ANET (HG nr. 270 din 08.04.2014).  

Pondere 

și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

de sprijin familial, asistență parentală etc.) privind asigurarea protecției integrității fizice și 

psihice a copilului 

Dovezi   2 unități de psihilog școlar; 

 Ordinul nr. 29-ab din 20.08.2021 cu privire la desemnarea coordonatorului cazurilor 

de ANET; 

 Boxă pentru bilețele anonime;  

 Fișa de sesizare a cazurilor ANET; 

 Registru de evidenţă a persoanelor care o vizitează zilnic instituția;  

 Registrul de evidenţă a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului;  

 Raportul semestrial privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare şi trafic 

al copilului;  

 Ordinul nr. 29-ab din 20.08.2021 cu privire la desemnarea coordonatorului 

acțiunilor de prevenire, identificare, raportare și referire a cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare și trafic al copilului. 

 Raportul privind evidența sesizărilor privind cazurile de abuz, neglijare, exploatare, 

trafic al copilului, anul de studii 2021-2022, semestrul I și II 

 Constituirea Comisiei pentru protecția drepturilor copilului, ordinul nr. 28-ab, din 

20.08.2021; 

 Planul managerial al instituției aprobat la Consiliul profesoral, proces-verbal nr. 1 

din 07.09.2021; 

 Planul de activitate, note informative și rapoarte ale psihologilor școlari; 

 Sesiunea de informare pentru psihologi și cadre didactice „Stop bulling în școli”, 

organizată de IRMS „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei în cadrul Proiectului 

„HOPE – abordare holistică a protecției copilului în Moldova” (06.04.2022).    



Constatări  În instituție a fost numită prin ordin persoana responsabilă coordonator pentru protecţia 

copilului faţă de violenţă. După cazuri, instituția colaborează cu organele de referință 

(DPPDC, Sectorul de poliție nr.5 etc). Cadrele didactice sunt informate despre prcedura 

de organizare instituţională şi de prevenuire a cazirilor de ANET. Fişa de sesizare a 

cazurilor suspecte de violenţă faţă de copil este disponibilă pentru toţi angajaţii instituţiei. 

I.P.L.T. „Alexandru Ioan Cuza” dispune de personal calificat pentru asigurarea protecției 

fizice și psihice a elevilor și apelează, în funcție de necesitate la resursele existente în 

comunitate pentru asigurarea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui elev, 

indiferent de treapta de școlaritate.    

Pondere 

și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi  Planului de acţiuni privind  campania națională ”Săptămâna de luptă împotriva 

traficului de ființe umane; 

 Planului de acţiuni privind  campania „Să creştem fără violenţă” 

 Proiectarea zilnică (Dezvoltarea personală)  
 Desfășurarea de către diriginți a orelor tematice la acest subiect cu consemnarea în 

catalog la pagina Managementul clasei; 

 Invitarea persoanelor resursă, tematica prelegerilor cărora este consemnată în 

catalog la pagina Managementul clasei; 

 Plan anual de activitate a psihologului;  

 Informație prezentată angajaților ”Bullying: situații și soluții” în cadrul Consiliului 

Profesoral nr. 3 din 17.01.2022 

 Plan de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea lunarului de prevenire a 

violenței, ordinal nr. 52-ab, din 01.11.2021;  

 Informarea angajaților cu privire la Metodologia de aplicare a Procedurii de 

organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt 

preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, prezentat 

la ședința Consiliului profesoral, proces verbal nr. 1 din 06. 09.2021. 

Constatări În instituție se desfășoară activități de prevenire și combatere a violenței în școală și a 

comportamentului atipic. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Indicator 1.2.4 Accesul elevilor 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 ”Alexandru Ioan Cuza”; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a I.P.L.T.”Alexandru Ioan Cuza”; 

 Proiectul managerial anual, pentru anul de studii 2021-2022, 

 Cabinetul psihologului/Planul de activitate 

 Cabinetul medical/Planul de activitate  

 Invitarea persoanelor resursă din cadrul Centrului Național de Resurse ”Neovita”, 

tematica prelegerilor cărora este consemnată în catalog la pagina Managementul 

clasei; 



 Aprobarea listelor nominale  a elevilor cu CES și a planurilor individuale pentru 23 

de elevi cu CES,  proces verbal nr.1 al Consiliului Profesoral din 06.09 2021. 

 Încadrarea elevilor în planul individual de lucru al psihologului și logopedului. 

Constatări Pe parcursul anului profesorii, cadrele didactice de sprijin au acordat atenție maximă 

elevilor cu probleme. Nu au fost depistate cazuri de violență.    În  orarul de lucru al 

logopedului și psihologului, cadrului  didactic de sprijin au fost incluși elevii cu 

probleme,cu care s-a lucrat pe parcursul  anului. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj: 2,0 

 

Standatd 1.3. Oferirea serviciilor de suport pentru promovarea unui mode 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, în 

promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 

Dovezi  Prezența Cabinetelor medicale;   

 Colaborarea cu Centrul Național de Resurse ”Neovita” 

 Semnarea listelor „Securitatea vieții copiilor în perioada vacanțelor”, 

 Ședințe de informare cu părinții pe segmentul susținerii sănătății fizice și 

mintale a elevilor; 

 Acordul informat al părinților pentru participarea la evenimente; 

 Colaborarea cu instituțiile comunitare: Centrul Orășenesc al Tinerilor 

Ecologiști, Centrul Internațional ,,La Strada”. Intersecție Zona sigură online, 

Centrul de Creație CURCUBEUL. 

Constatări Instituția dispune de 2 cabinete medicale dotate cu echipamentul necesar pentru 

acordarea primului ajutor medical, mobilierul strict necesar şi medicamente pentru 

primul ajutor. Este angajat şi activează asistent medical. Se efectuează evidenţa 

medicamentelor utilizate. Fişele medicale ale elevilor şi angajaţilor se păstrează în 

cabinetul medical din blocul principal (str. Poștei 44). 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, trininguri, sesiuni de terapie educațională 

etc.) pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor 

Dovezi  Panouri informative, 

 Activități de prevenire a bulingului organizate de psihologii școlari; 

 Activități de profilaxie a abuzului, bulingului, etc (Planul de activitate al 

psihologului școlar); 

 Planul de activitate al Centrului de Resurse pentru copiii cu CES; 

 Registrul resurselor materiale ale Centrului de resurse prntru copiii cu CES. 

 Planul anual de activitate al psihologului instituției aprobat de directorul instituției.  

 Cabinetul psihologului (1); 

 Cabinetul medical (2); 

 Activități cu elemente de training realizate de către psihologii liceului, în cadrul 

Direcției de activitate Prevenție/Profilaxie; 

 Formarea autocontrolului stărilor de stres la adolescenți (ședințe de dezvoltare și 

remediere psihologică); 



 Desfășurarea orelor cu privire la combaterea consumului de alcool și a fumatului; 

 Ore cu tema: „Siguranța traficului rutier”; 

 Implicarea elevilor în diverse proiecte extracurriculare; 

 În cadrul disciplinelor „Dezvoltare personală” și „Biologie”, a activităților 

extracurriculare, cadrele didactice promovează modul sănătos de viață.           

Constatări Serviciul psihologic, logopedic, Centrul de resurse pentru copii cu CES asigură 

organizarea activităților de prevenire și profilaxie a situațiilor de abuz. 

Centrul de resurse  dispune  de condiții fizice, spații speciale  pentru  activitatea  

elevilor. În centru  sunt resurse materiale  și metodologice  necesare activităților. 

Activitatea centrului  s-a  desfășurat  conform  planului  de activitate  aprobat  de 

SAP.   

IPLT „Alexandru Ioan Cuza” asigură condiții fizice, resurse materiale și 

metodologice pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațonal 

Indicator 1.3.3 Realizarea activităților de promovare/ susținere a modului sănător 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 eccesului elevlor la 

programe ce promovează modul sănătos de viață 

Dovezi  Desfășurarea de către diriginți a orelor tematice la acest subiect cu consemnarea 

în catalog la pagina Managementul clasei; 

 Ora opțională (treapta primară) ”Educație pentru sănătate”; 

 Activități dedicate unui mod sănătos de viață au fost organizate în cadrul 

decadelor disciplinelor cu profil estetic, științelor naturii etc. (pozele sunt pe 

pagina de facebook: Instituția Publică Liceului Teoretic ”Alexandru Ioan 

Cuza”);  

 Centru de resurse educaționale pentru copiii cu CES; 

 Academia părinților; 

 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. 

 Campania de informare „Siguranța traficului rutier”,  

 Campania de informare „Lupta împotriva traficului de ființe umane”, 

 Campania de promovare a modului sănătos de viață „E cool să fii ECO”, 

 Seminar tematic „Ecologia prin ochii copiilor” 

 Proiect național „O țară independentă” cu obiectivul „Prevenirea 

dependenței de alcool și tutun la copiii de vârstă preșcolară și din clasele 

primare”, 

 Proiectarea de lungă  si scurtă durată la orele de dezvoltare personală; educație 

fizică, educație tehnologică și a orelor opționale: educație pentru sănătate, 

educație ecologică. 

 Plan de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea Lunarului securității 

cibernetice, ordinal nr. 43-ab din 01.10.2021;  

 Plan de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea Săptămânii naționale 

antitrafic, ordinal nr. 44-ab din 01.10.2021;  

 Notă informativă privitor la rezultatele controlului tematic care are drept scop 

monitorizarea formării/valorificării competenței specifice la Dezvoltarea 



personală: ”Adoptarea de către elevi a comportamentului activ, centrat pe 

responsabilitate, starea de bine a sa și a celor din jur.” ,ianuarie-martie 2022, 

prezentată la Consiliul de Administrație proces verbal nr. 7 din 29.03.2022. 
Constatări Educaţia pentru un mod sănătos de viaţă se realizează prin diverse activităţi: ore 

tenmatice, discuţii cu asistentul medical sau personae resursă; elaborări de postere, 

seminare, panouri informative, postere, gazete de perete. Elevii din clasele primare au 

optat pentru disciplina opțională Educație pentru sănătate. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Dimensiune I Puncte forte Puncte slabe 

 I.P.L.T. ”Alexandru Ioan Cuza” 

dispune de trei blocuri de studii și un 

bloc pentru desfășurarea activităților 

extrașcolare, două cantine școlare. 

 Toate blocurile școlare sunt izolate 

termic ceea ce asigură economisirea 

energiei termice în timpul iernii. 

 Există condiții pentru desfășurarea 

eficientă a procesului educațional. 

 Sunt asugurate condiții pentru 

securitatea vieții și sănătății elevilor. 

 A fost construit terenul de fotbal lângă 

blocul claselor primare. 

 Se atestă realizarea multor activități de 

prevenire și combatere a violenței în 

școală și de mediere a conflictelor. 

 Instituția dispune de actele normative 

și organizaționale în domeniul 

sănătății, siguranței și protecției 

copilului și personalului. 

  Blocul nou cu sală de sport și sală de 

festivități nu este dat în exploatare. 

 Necesită reparație capitală sistemul de 

aprovizionare cu apă și canalizație, 

sistemul de încălzire, sistemul de 

iluminare. 

 În timpul construcției blocului nou cu 

sală de sport și sală de festivități a fost 

deteriorat terenul de sport (str. Poștei 

44) care necesită reparație capitală. 

 

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 Implicarea elevilor în activitatea Consiliului de Administrație (un elev este membru al 

CA), ordinul nr.92-ab din 27.09.2019 Cu privire la constituirea Consiliului de 

administrație. 

Panouri informative pentru elevi; 

Ziarul ”Asterisc”;  

Siteul liceului  www.laicuza.md 

Consiliul elevilor. 

Constatări Elevii beneficiază de dreptul de participare la luarea deciziilor prin intermediul 

structurilor de conducere a instituției. Prin intermediul Consiliului elevilor sunt 

valorificate inițiativele parvenite din partea elevilor. 

http://www.laicuza.md/


Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

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  Ordinul nr. 30-ab din 20.08.2021 cu privire la desemnarea persoanei responsabile 

de coordonarea activității Consiliului Elevilor; 

 Consiliul elevilor; 

 Activități de voluntariat. 

 Târgul de toamnă (activitate de caritate) 

Constatări Consiliul Elevilor este coordonat de profesoara de educația pentru societate/educația 

civică, Samoilenco Valentina. Elevii sunt activi, participă la luarea deciziilor în cadrul 

Consiliului de Elevi, la activităţi culturale şi sportive. Activeaza conform unui plan. Au 

fost proiectate şedinţe ale Consiliului de elevi, iar cele desfăşurate sunt întegistrate prin 

procese-verbale. Preşedintele consiliului este eleva din clasa a XI-a. Consiliul de elevi 

pe parcursul anului organizează activităţi culturale interesante.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

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

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

Dovezi  Avizierul din curtea liceului; 

 Pagina facebook a Consiliului Elevilor ”Instituția Publică Liceul Teoretic 

”Alexandru Ioan Cuza”; 

 Ziarul școlar ”Asterisc”;  

Constatări Administrația instituției oferă elevilor informații complete și în timp (prin afișare, 

anunțuri orale) referitor la aspectele vieții școlare și extrașcolare (concursuri, decade, 

proiecte educaționale, modificări în orar etc.).  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Curriculul/ 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  Consiliul elevilor; 

 Un membru al Consiliului Elevilor este membru a Consiliului de Administrație; 

 Autoevaluarea elevului în cadrul diverselor disciplini; 

Constatări În pregătirea activităților școlare și extrașcolare elevii își exprimă propria opinie 

referitoare la demersul educațional realizat. În timpul lecțiilor, unele cadre didactice 

încurajează elevii să-și autoevalueze progresul școlar 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Standard 2.2. Comunicarea sistematică și implicarea familiei și comunității în procesul 

decizional 



Domeniu: Management 

Indicator 2.2.1 Existența unui set de procesuri 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  

Dovezi  Procesele verbale ale ședințelor cu părinții la nivel de clasă; 

 Agenda elevului; 

 Informarea/consilierea părinților de către diriginți prin telefon, tet a tet sau diverse 

grupuri pe rețele de socializare; 

 Asistența la ore a părinților;  

 Un părinte este membru a Comisiei de Triere. 

 Un părinte este membru al Consiliului de Administrație 

 Seminar instructiv-metodic: „Managementul ședinței cu părinții”, 27 decembrie 

2021. 

Constatări Organizarea de către diriginți a ședinţelor la nivel de clasă cu diverse teme educative. 

Părinții sunt informați despre rezultatele școlare prin înscrierile în agende sau la telefon. 

Părinții participă la îmbunătățirea rezultatelor școlare și comportamentului copilului 

prin asistente la ore, convorbiri individuale, implicarea în viața clasei și a școlii 

(excursii, persoană resursă) 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

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  Acord de parteneriat cu Fundația pentru Educație Financiară ”OK” 

 Excursii-vizită muzee Chișinău (RTEC, Muzeul Național de Arte al Moldovei, 

Muzeul national de Istorie etc. (prezența ordinilor) 

 Excursii în Moldova (prezența ordinilor) 

 Locuri premiante la diverse concursuri de sector, naționale și internaționale (Anexa)  

 Întâlniri online cu personalităţi ale culturii  naţionale: scriitorul Iulian Filip, Vasile 

Romnciuc etc 

 Diplome ale elevilor la diverse concursuri extrașcolare naționale și internaționale 

 Evenimente ilucidate de către televiziunile autohtone: 

01 decembrie https://www.facebook.com/TVRMoldova/videos/381834847075170 (de la 

min. 38) 

Pretestările naționale https://tv8.md/2022/30/03/emotii-mari-pentru-liceeni-au-

sustinut-prima-pretestare-la-limba-

romana/196723?fbclid=IwAR15hUbkjsupb2j_ia34ojjclsKmO6xJETRK1azkSSmL2H

qIVdpsD47uE-o  

 Ziua protecției civile https://trm.md/ro/stiri-17-00/stiri-limbaj-mimico-gestual-17-mai-

2022 

 24 de acorduri de colaborare și parteneriat în perioada 2019-2021 (Anexa nr.2) 

Constat

ări 

În scopul unei colaborări eficiente cu comunitatea, în așteptarea acumulării experienței de 

către elevi și a bunei pregătiri pentru viață a lor, instituția de învățământ încheie contracte 

de parteneriat cu diverse instituții și organizații ce desfășoara activități care corespund 

atât intereselor copiilor mici ai liceului, cât și elevilor din ciclul liceal și gimnazial.  

Pondere 

și 

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

https://www.facebook.com/TVRMoldova/videos/381834847075170
https://tv8.md/2022/30/03/emotii-mari-pentru-liceeni-au-sustinut-prima-pretestare-la-limba-romana/196723?fbclid=IwAR15hUbkjsupb2j_ia34ojjclsKmO6xJETRK1azkSSmL2HqIVdpsD47uE-o
https://tv8.md/2022/30/03/emotii-mari-pentru-liceeni-au-sustinut-prima-pretestare-la-limba-romana/196723?fbclid=IwAR15hUbkjsupb2j_ia34ojjclsKmO6xJETRK1azkSSmL2HqIVdpsD47uE-o
https://tv8.md/2022/30/03/emotii-mari-pentru-liceeni-au-sustinut-prima-pretestare-la-limba-romana/196723?fbclid=IwAR15hUbkjsupb2j_ia34ojjclsKmO6xJETRK1azkSSmL2HqIVdpsD47uE-o
https://tv8.md/2022/30/03/emotii-mari-pentru-liceeni-au-sustinut-prima-pretestare-la-limba-romana/196723?fbclid=IwAR15hUbkjsupb2j_ia34ojjclsKmO6xJETRK1azkSSmL2HqIVdpsD47uE-o
https://trm.md/ro/stiri-17-00/stiri-limbaj-mimico-gestual-17-mai-2022
https://trm.md/ro/stiri-17-00/stiri-limbaj-mimico-gestual-17-mai-2022


punctaj 

acordat 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 2.2.3 Asigurarea drepturilor părinților și al autorităților publce locale la participarea în 

consiliul de administrație, implicarea lor și a elevlor, ca structuri asociative, în luarea de decizii, 

benefiind 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 Componența Consiliului de Administrație (un părinte membru al CA) 

Asociația obștească a părinților ”Asterisc” 

Constatări Înstituția are Consiliul de administrație. Problemele abordate şi deciziile luate la CA 

sunt consemnate în procese-verbale; subiectele examinate ţin de organizarea şi 

desfăşurarea procesului educaţional şi gestionarea bugetului. În instituţie activează 

Consiliul de Părinţi, care se implică în rezolvarea diferitor probleme în favoarea şcolii 

şi a elevilor. Doi părinţi sunt membri ai CA.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Curriculul/ proces educațional 

Indicator 2.2.4 participarea structurilor asociative ale elevilor, părinților și comunității la 

elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea 

acestora și a altori actori comunitari ca persoană resursă în procesul educațional 

Dovezi  Acțiunile AO ”Asterisc” 

 ”Academia părinților” 

 2 părinți-membria ai Consiliului de etică; 

 1 părinte – membru al Consiliului de Administrație; 

 1 părunte- membru al Comisiei de triere. 

 Invitarea părinților de către cadre didactice ca persoană resursă în cadrul 

diverselor activități; 

 Organizarea activităţilor de pedagogizare a părinţilor privind educaţia copiilor; 

 Şedinţe tematice cu părinţii la nivel de clasă;  

 Asistența părinților la ore 

 Implicarea părinților în desfășurarea activităților extrașcolare 

Constatări Reprezentanți ai părinților sunt membri ai organelor de conducere a instituției. 

Funcționează legal asociația obștească a părinților ”Asterisc”, ”Academia părinților” 

sub ghidarea psihologilor școlari. Cadrele didactice implică, după caz, persoane-

resursă din comunitate în activități de ghidare în carieră. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Standard 2.3. Pregătirea elevilorde către școală, familie și comunitate pentru convețuire într-o 

societate interculturală bazată pe democrație  

Domeniu: Management 

Indicator 2.3.1 promovarea respectului față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, 

religioasă prin actele reglatorii și activități organizate în instituție 

Dovezi  Comisia pentru protecția drepturilor copilului; 

 Regulamentul intern al instituției; 

 Planul decadei comisiei metodice a limbilor străine; 



 Plan de acțiuni a Campaniei mondiale „16 zile de acțiune împotriva violenței în 

baza de gen”(noiembrie 2021) 

 Plan de acțiuni a Decadei toleranței ( noiembrie 2021). 

 Seminarul instructiv-metodic „Dezvoltarea competențelor pentru cultura 

democratică în cadrul disciplinelor școlare”, organizat de I.P.L.T. „Alexandru Ioan 

Cuza” în colaborare cu Oficiul Consiliului Europei în Chișinău (04.01.2022) 

(Certificate de participare); 

 Activități în cadrul decadelor disciplinelor școlare, lecțiilor de dezvoltare personală 

și educație civică/ educație pentru societate; 

 Rapoartele de activitate ale comisiilor metodice; 

 Diplome de la olimpiada locală și de sector la limbi străine (limbile franceză și 

engleză).   

Constatări În I.P.L.T. „Alexandru Ioan Cuza” se promovează respectul față de toate etniile, 

culturile și comunitățile religioase, prin intermediul activităților desfășurate. Elevii, 

studiind limbile engleză și franceză, au oportunități de valorificare a culturilor engleză 

și franceză și integrarea în comunitățile respective, odată cu continuarea studiilor în 

diverse instituții de învățământ preuniversitare sau universitare din străinătate.   

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Indicator 2.3.2  Monitorizaera modului de respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice, 

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

instituție și colectarea feedbakului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 

Dovezi  Chestionar aplicat de Misinea Socială ”Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei / 

Raport 

Constatări Se respectă diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

multiculturalității, valorificînd capacitatea de socializare a elevilor și varietatea de resurse 

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

Dovezi  Bloc pentru desfășurarea activităților extrașcolare: încăperi pentru Fanfară, săli de 

dans și teatru. 

 Cercuri extrașcolare: fluieriști, fanfară, cerc de dans, cerc teatral, robotică etc. 

 Secții sportiv, Clubul iubitorilor de fotbal. 

Constatări În instituție sunt condiții pentru abordarea echitabilă a fiecărui elev indiferent de 

apartenența culturală, etnică, lingvistică, religioasă etc. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

ale cadrelor didactice, a viziunilor democratice de convețuire armonioasă într-o societate 

interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 



Dovezi  Biblioteca școlară; 

 Planul Decadei comisiei metodice a științelor umaniste 

 Activități în cadrul disciplinei Educație pentru societate. 

Constatări Cadrele didactice promovează respectul valorilor naționale și ale minorităților entice în 

activitățile curricular și extrașcolare; pun la dispoziția elevilor diferite resurse și 

material care promovează interculturalitatea în contextual unei societăți democratice.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Dimensiune II Puncte forte Puncte slabe 

 Elevii și părinții dispun de posibilități 

de participare la procesul decizional. 

 Activează Consiliul elevilor. 

 Funcționează mijloacele de 

comunicare pentru exprimarea opiniei 

elevlor și părinților (siteul, ziarul etc.) 

 Se respectă procedurile demcratice de 

promovare a părinților în structurile 

decizionale. 

 Se realizează parteneriatul cu instituții 

din țară și organizații onternaționale 

în scopul îmbunătățirii condițiilor de 

învățare și odihnă a copiilor. 

 Instituția se implică și organizează 

activități în spiritul democratic. 

 Înstituția încheie acorduri de 

parteneriat cu reprezentanții 

comunității, pe aspecte ce vizează 

interesele elevilor și creează condiții 

de participare a comunității la 

îmbunătățirea condițiilor de învățare și 

de odihnă pentru elevi. 

 Limite în asigurarea condițiilor de 

odihnă, petrecerea timpului liber 

pentru copii. 

 Activismul slab al părinților în 

structurile decizionale. 

 Nivelul relativ mic al elevilor 

prenâmianți ai concursurilor și 

olimiadelor școlare. 

 Monitorizarea insuficientă a 

modului de respactare a diversității 

etnice, lingvistice, religioase în 

activitățile desfășurate. 

 

 

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 pe politicile statului cu privire la 

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

de asigurare a serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES 

Dovezi  Statutul I.P.L.T. ”Alexandru Ioan Cuza”; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a I.P.L.T. ”Alexandru Ioan Cuza”; 

 Planul managerial de activitate pentru anul 2021-2022; 

 Plan elaborat pentru Centrul de resurse și aprobat de SAP  în conformitate  cu 

politicele statului  cu privire  la  educația incluzivă. Cadrul de sprijin deține formare 

continuă în domeniul EI. Elevii cu CES au beneficiat  de sprijin în activitățile  

propuse. 

Constatări Se  constată  îndeplinirea  proiectelor  individuale  ale elevilor cu CES,  a proiectelor de 

activitate  a psihologului, logopedului, cadrului de sprijin. Raport/anexă/ 



Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Indicator 3.1.2 Funcționalitatea structurilor, a mecanismelor și procesurilor de sprijin pentru 

procesul de înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusiv de evidență și sprijin 

pentru copiii cu CES 

Dovezi  Elevii cu  CES  sunt înmatriculați în liceu conform prin intermediul platformei  e 

scoala, respectăndu-se procesul  de înmatriculare. 

 Registru de înmatriculare  a elevilor  inclusiv și a elevilor  cu CES.  

 Registrul  de  evidență și sprijin  a elevilor cu CES  pe ani de activitate. 

Constatări Instituția dispune  de mecanismele și procedurile de sprijin pentru copiii cu CES, 

respectând toate normele în vigoare. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj: 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 scolaritate, evidența 

înmatriculării elevilor 

Dovezi  Școala se folosește de baza de date a Preturii sectorului  Rîșcani în care sunt înscriși 

copiii din comunitate. 

 Existența registrului de evidență a înmatriculării elevilor inclusiv și a celor cu CES.    

Constatări         

 Elevii cu CES se prezintă cu fișa individuală eliberată de medicii din sector. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Indicator 3.1.4 Monitorizarea datelor privind progresul și dezvoltarea fiecărui elev și asigurarea 

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

necesitățile copiilor 

Dovezi  Existența procecelor verbale ele CMI  și orarului  serviciului de spijin pentru    

fiecare copil  în funcție de necesități.                                                                                            

 Mapele individuale ale elevilor. 

 Existența PV al CMI. 

 Ordinul nr. 39-ab din 01.09.2021 Cu privire la constituirea Comisiei 

Multidisciplinare Intrașcolare (CMI). 

Constatări Se constată o monitorizare  satisfăcătoare a progresului școlar și a dezvoltării fiecărui 

elev. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj: 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  Existența proiectelor de lungă durată pentru toate disciplinele.  

 Existența PEI pentru fiecare elev cu nevoi speciale. 



 3 elevi au asistent personal.  

 Liceul deține mai  multe seturi de materiale didactice.  

 Elevii cu PEI sunt incluși în planul de activitate al psihologului, logopedului.  

Constatări Toate proiectele sunt discutate la CM și sunt aprobate de director. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Standard 3.2 Prezența în instituție a politicilor și practicilor incluzive nedescriminatorii și care 

respectă diferențele individuale 

Domeniu: Management 

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

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

Dovezi Planul de activitate al  liceului, al cadrelor didactice ține cont de toate documentele  

reglatorii, de diferențele individuale ale fiecărui elev.  

Planul de ctivitate al psihologilui școlar. 

Constatări Nu au fost constatate nici o formă de discriminare pe parcursul anului. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Indicator 3.2.2 Promovarea diversității, inclusiv a interculturalității, în planurile strategice și 

operaționale ale instituției, prin programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile 

elevilor cu CES 

Dovezi  PEI  pentru 32 de elevi; 

Constatări Se constată diversitatea și interculturalitatea în  activitate. În planul strategic al liceului, 

prin PEI s-a ținut cont de particularitățile individuale, de vârstă  ale elevilor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: 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 și reprezentanților lor legali cu privire la utilizarea acestor 

proceduri 

Dovezi  Informarea cadrelor didactice cu modalitățile de prevenire și profilaxie  a  

bulingului, ședința colectivului, proces verbal nr.2 din 08.02.2021; 

 Ordinul nr. 9-ab din 01.02.2022 Cu privire la gestionarea situațiilor de trafic, 

violență, tentativă de suicid sau decesal. 

 Planul de activitate al coordonatorului ANET. 

Constatări Angajații instituției sunt familiatizați contra semnătură cu procedurile de identificare, 

semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor descriminatorii. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj: 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  Curriculum diferențiat, adaptat pentru 29 de elevi. Evaluarea conform 

particularităților și diagnozei  medicale echitabilă progresului individual, 

Constatări Se constată o aplicare corectă a curriculumului și o evaluare echitabilă. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

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  Curricula la disciplina Educație civică, Educație pentru societate. 

 

Constatări  Elevii înțeleg   situațiile  apreciindu-le în cunoștință  de cauză. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Standatd 3.3. Asigurarea mediului accesibil și favorabil pentru toți copiii 

Domeniu: Management 

Indicator3.3.1 Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu 

accesibil și sigur pentru fiecare elev, inclusiv cu CES, și identificarea, procurarea resurselor noi 

Dovezi  Au fost procurate mese, scaune, televizor, scaner, jocuri didactice. sportive,  diverse  

tipuri de constructor, loto, literatură artistică. 

 A fost promovat concursul  privind dotarea CREI. Proces-verbal nr. 3 din 07 

noiembrie 2018 al ședinței Consiliului Coordonator pentru monitorizarea procesului de 

reabilitare a infrastructurii instituțiilor de învățământ, creat prin Dispozifia Prim-

ministrului nr.47-d din 26 martie 2018. 

Constatări Toate  resursele disponibile asigură un mediu accesibil pentru fiecare elev. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

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

datele de interes public 

Dovezi  Politica de Securitate privind protecția datelor cu character personal la prelucrarea 

acestora în cadrul sisitemelor informaționale gestionate de I.P.L.T. ”Alexandru Ioan 

Cuza” aprobată prin ordinul nr. 17-ab din 15.04.2021; 

 Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu character personal 

în sistemul de evidență a resurselor umane, aprobat prin ordinul nr. 17-ab din 

15.04.2021; 

 Acordul informat al părintelui pentru înțelegerea și resprectarea Politicii de Protecție 

al Copilului ( semnat în fiecare clasă) 

 Acordul informat al părinților pentru utilizarea imaginii copilului 

 Acordul informat al părinților pentru participarea la evenimente 

 Tabelele de performanță școlară cl.I-IV 

 Dosarele elevilor 

 Rapoarte semestriale, anuale; 

 Note informative în rezultatul controalelor. 

Constatări I.P.L.T. ”Alexandru Ioan Cuza” a aprobat acte ce asigură protecția dstelor cu caracter 

personal, conform legislației în vigoare. 



Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

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  Drum și pantă de acces în instituție pentru persoane cu dezabilități fizice; 

 Existența centrului de resurse cu 4 săli si spații de igienă sanitară. Este dotat cu 

mobilier, dulapuri, materiale didactice destinate serviciilor de sprijin. 

Constatări Toate sunt accesibile pentru incluziunea  tuturor elevilor – 29. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.3.4 Punerea în aplicare a mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare, 

utilizînd tehnologii  informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor 

Dovezi  Asigurarea tuturor sălilor de clasă cu mijloace tehnice de instruire; 

 Chestionarea cadrelor didactice cu privire la dotarea cabinetelor și mijloacele 

necesare. 

Procurări în dependență de necesități. 

Constatări Instituția este asigurată cu mijloace de învățământ și auxiliare curriculare, tehnica de 

calcul necesară. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Dimensiune III Puncte forte Puncte slabe 

 Prezența și funcționarea Centrului de 

resurse pentru copiii cun CES. 

 Dotarea Centrului de resurse pentru copiii 

cun CES cu echipamente și mijloace de 

instruire prin intermediul proiectelor 

educaționale. 

 Punerea în aplicare a curriculumului 

diferențiat / adaptat copiilor cu CES. 

 Dotarea insuficientă a 

spațiilor instituției pentru 

copiii cu handicap fizic. 

 

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 înbunătățirea continuă a 

resurselor umane și materiale în planurile strategice și operaționale ale instituției, cu mecanisme 

de monitorizare a eficienței educaționale 

Dovezi  Raportul privind cercetarea statistică anuală a personalului încadrat în 

instituția de învățământ, nr.83-edu din 24.09.2020; 

 Lista de evidență a cadrelor didactice și manageriale; 

 Raportul privind realizarea Planului managerial anual al instituţiei privind 

activitatea metodică pentru anul de studii 2021-2022; 

 Proiecte de lungă durată la disciplinele de studii racordate la asigurarea 

calităţii educaţiei prin realizarea integrală a curricula şcolară modernizată , a 



obiectivelor şi activităţilor din planul de dezvoltare şi planul anual al 

instituţiei; 

 Planul de dezvoltare al I.P.L.T. „Alexandru Ioan Cuza”, aprobat la Consiliul 

profesoral din septembrie 2021; 

 Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul 

general (Ordinul MECC nr. 1467 din 12.11.2019); 

 Rapoartele de activitate și procese-verbale ale: ședințelor Consiliului 

profesoral, ședințelor Consiliului de administrație.    

 Note informative ale Consiliului profesoral și Consiliului de administrație; 

 Ședințele Comisiilor metodice – câte cinci ședințe (protocolate prin procese-

verbale); 

 Ședințele Consiliului Metodic – patru ședințe (protocolate prin procese-

verbale); 

Constatări  I.P.L.T. „Alexandru Ioan Cuza” proiectează și aplică sistematic mecanisme de 

monitorizare a nivelului calității educației și îmbunătățirea continuă a resurselor 

umane și materiale în planurile strategice și operaționale ale instituției. Instituția 

asigură servicii educaționale de calitate în conformitate cu viziunea și misiunea 

liceului. În actele strategice și operaționale instituționale, sunt prevăzute mecanisme 

orientate spre evidența și monitorizarea creșterii calității educației. Rezultatele 

obținute de elevi și cadrele didactice în diverse activități curriculare și 

extracurriculare confirmă calitatea procesului și implică menținerea și îmbunătățirea 

continuă a acestora.     

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj: 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 Note informative cu privire la realizarea acțiunilor din Planul managerial de 

activitate. 

Constatări Majoritatea activităților proiectate în Planul managerial de activitate pentru anul de 

studii 2020-2021 au fost realizate. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

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

transparent 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  Activitatea Consiliului Metodic, regulament aprobat prin decizia CA al instituției, 

nr.5 din 28.02.2019 

 Ordin cu privire la  componenta nominală a Consiliului Metodic, ord. 34-ab, din 

01.09.2021 

 Ordin cu privire la desemnarea șefilor comisiilor metodice, nr.35-ab din 

01.09.2021 

 Ordin cu privire la componența Comisiei de evaluare internă și atestare, nr 32-ab , 

din 01.09.2021 

 Activitatea Școlii Experienței Avansate; Activitatea Scolii tânărului specialist; 

 Ordin cu privire la desemnarea mentorilor pentru tinerii specialiști, nr.33-ab   din 

01.09. 2021 

 Proiectele de activitate a comisiilor metodice;  

 Rapoarte de activitate a comisiilor metodice trimestriale și anuale; 

 Evaluarea/autoevaluarea eficienţei educaţionale în instituţie; 

 Portofoliile comisiilor metodice cu materiale aferente activității pe parcursul 

anului; 

Constatări Membrii echipei manageriale pe parcursul  realizării activităților din  planul strategic 

al instituției au monitorizat modul desfășurării efortului didactic, au impus anumite 

cerințe cadrelor didactice pentru a identifica cele mai înalte performanțe și a îndrepta 

activitatea profesorilor în direcția necesară 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj: 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   Finalizarea blocului pentru sala de sport și sala de festivități; 

  Construcția gardului în jurul instituției (str. Poștei 44) 

  Amenajarea spațiilor din jurul instituției. 

Constatări Pe parcursul anului au fost efectuate reparația capitală a gardului și finalizată 

construcția unui bloc nou cu sală de sport și sală de festivități. În instituție sunt create 

condiții pentru organizarea eficientă a procesului educațional. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj: 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  Fiecare sală de clasă este dotată cu calculator, ecran de proiecție sau televizor 

pentru desfășurarea orelor; 

 Mijloacele didactice din fiecare cabinet sun inventarizate în Registrul mijloacelor 

de instruire, 

 Chestionarele cadrelor didactice cu privire la materialele și auxiliarele necesare; 

 Dotarea sălii de sport cu mobilier și echipamene sportive; 

 Proiect dotare a sălii de festivități cu echipament necesar; 

Constatări Instituția dispune de echipamente, materiale și auxiliare pentru valorificarea 

curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale acestuia. Urmează să fie 

dotate și sălile noi: de sport și de festivități. 



Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

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

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

în vigoare 

Dovezi  Regulamentul de organizare și funcționare a I.P.L.T. „Alexandru Ioan Cuza” 

(drepturi și obligații de funcție); 

 Schema de încadrare a personalului, orarul lecțiilor; 

 Raport statistic Nr. 83-edu; 

 Listele de evidență a personalului de conducere și a cadrelor didactice pentru 

anul de studii 2021-2022; 

 Lista de tarifiere, aprobată de DGETS;  

 Dosarele personale ale angajaților; 

 Fișa de repartizare a timpului de muncă (în dosarul personal); 

 Fișele de post pentru toate funcțiile (anexă la contractul individual de muncă); 

 Fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale; 

 Ordine semestriale de acordare a performanțelor; 

 Rezultatele procesului de atestare a cadrelor didactice la nivel de instituție, 

Consiliul profesoral din 17.02.2022 (proces-verbal nr. 4 din 17.02.2022);   

Constatări I.P.L.T. „Alexandru Ioan Cuza” planifică și asigură încadrarea personalului didactic și 

didactic-auxiliar calificat pentru realizarea finalităților stabilite prin Curriculum 

național. 

În IPLT „Alexandru Ioan Cuza” activează: 

- doctori în Științe ale Educației – 2 cadre didactice; 

- grad didactic superior – 10 cadre didactice;   

- grad didactic unu – 17 cadre didactice; 

- grad didactic doi – 28 grade didactice.  

Personalul didactic angajat asigură procesul educațional de calitate, confirmat prin 

rezultatele obținute de elevi și cadre didactice în domeniul curricular și extracurricular. 

Cadrele didactice sunt implicate în diverse activități de evaluare la nivel național în 

baza ordinelor emise de MEC.       

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi  Planul pentru clase cu profil coregrafic, arte, pentru fanfara liceului 

 Curricula la decizia școlii la disciplinele opționale 

 Cererile părinților, elevilor; Listele elevilor 

 Lista orelor opționale și extracurriculare. 

 Planificarea de lungă și scurtă durată la orele opționale 

Constatări Locuri premiante la concursuri municipale și  internaționale. (anexa nr 3) 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 



Standard 4.2.  Valorificarea eficientă de către cadrele didactice a resurselor educaționale în 

raport cu finalitățile stabilite prin curriculumul național 

Domeniu: Management 

Indicator 4.2.1 Monitorizarea, prin procesuri specifice, a realizării curriculumului (inclisiv 

componenta națională, raională,instituțională, curriculum adaptat, PEI) 

Dovezi  Raport de activitate pentru anul de studii 2021-2022 cu privire la 

realizarea curriculumului 

 Fișe de monitorizare  a realizării curriculumului național, instituțional 

CDȘ,  

 Curriculele pentru elevii cu PEI.  

Constatări Se  constată îndeplinirea programei la toate disciplinele din plan conform 

standardelor  propuse. 

 Pondere 

și punctaj 

acordat 

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

 

Indicator 4.2.2 Prezența, în planurile strategice și operaționale, a programelor și activităților de 

recrutare și formare a cadrelor didactice din perspectiva nevoilor individuale, instituționale și 

naționale 

Dovezi  Planul managerial al I.P.L.T. „Alexandru Ioan Cuza” pentru anul de studii 

2021-2022 (compartimentele: „Atestarea cadrelor didactice” și „Formare 

continua”), aprobat pe data de 07.09.2021; 

 Graficul formării profesionale continue a cadrelor didactice pentru anii de studii 

2021-2022; 

 Lista cadrelor de conducere și didactice care s-au atestat în anul de studii 2021-

2022 (aprobată la Consiliul profesoral din 07.09.2022, Proces-verbal nr. 1 din 

07.09.2022); 

 Activitatea Comisiei de evaluare internă și atestare, constituită în baza 

Ordinului 32-ab din 01.09.2022 „Cu privire la constituirea Comisiei de evaluare 

internă și atestare”; 

 Ședințe proiectate în Planurile de activitate ale comisiilor metodice privind 

familiarizarea cadrelor didactice cu documentele curriculare: Curricula 

disciplinare, Repere metodoclogice metodologice privind organizarea 

procesului educational la disciplinele școlare în anul de studii 2021-2022; 

Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal anul de studii 

2021-2022 etc.; 

 Activități de orientare profesională în parteneriat cu instituțiile pedagogice din 

țară; 

 Activități de formare la nivel de instituție: Atelier adresat cadrelor didactice 

„Motivația pentru învățare în context post-pandemic”, 28.10.2021 (54 

certificate de participare); Seminar instructive-metodic „Instrumente digitale 

utilizate în cadrul învățământului online și offline: schimb de bune practici”, 

28.12.2021 (56 de certificate de participare); Seminar instructive-metodic 

„Dezvoltarea competențelor pentru societatea democratică în cadrul 

disciplinelor școlare”, 04.01.2022 (55 de certificate de participare); Seminar 

instructive-metodic „Metodologia evaluării rezultatelor școlare”, 14.04.2022 

(56 de certificate de participare).   

 Participări la seminare instructiv-metodice, workshop-uri, conferințe, mese-

rotunde la nivel de municipiu, republican și international (certificate de 

participare care se păstrează în Portofoliul cadrului didactic).               



Constatări În procesul educațional din I.P.L.T. „Alexandru Ioan Cuza” sunt antrenate cadre 

didactice calificate, care participă continuu la activități de formare la nivel instituțional, 

municipal, republican și internațional. În cadrul ședințelor Consiliului Metodic și ale 

comisiilor metodice sunt abordate subiecte ce țin de îmbunătățirea competențelor 

profesionale.      

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

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  Cadre didactice calificate, suficiente pentru toate disciplinele de studii; 

 Statele de personal completate; 

 Planul de formare continuă pentru 5 ani; Graficul formării continuie; 

 Planul de atestare a cadrelor didactice pentru 5 ani; Graficul de atestare a cadrelor 

didactice. 

 Săli de clasă dotate cu mijloace tehnice și auxiliare; 

Constatări Instituția este asigurată cu personal didactic, auxiliar și tehnic, mijloace tehnice, 

materiale didactice necesare desfășurării eficiente a procesului educațional. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj: 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 TIC, 

în procesul educațional 

Dovezi  Achiziţionarea Softurilor educationale Mozabook Classroom (20 licențe) și  a 

ScTimetables, 

 Seminar pentru cadrele didactice cu tema: ”Instrumente digitale utilizate în 

cadrul învățământului online și offline: schimb de bune practici”, la 28.12.2021 

Constatări În instituție se aplică larg noile tehnologii informaționale, fiecare cabinet fiind dotat 

cu tehnică computațională si gadeturile necesare pentru dezvoltarea unui demers 

educațional respectiv. Axarea pe standardele de eficiență a învățării, utilizarea 

tehnologiile informaţionale şi de comunicare adaptate la necesităţile tuturor elevilor, 

inclusiv ale elevilor cu cerinţe educaționale speciale. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj: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  Proiecte de lungă și scurtă durată la toate disciplinele școlare în conformitate cu 

„Reperele metodologice privind organizarea procesului educațional la 

disciplinele școlare, anul de studii 2021-2022”. 

 Organizarea și desfășurarea la nivel de Comisii metodice a șase mese-rotunde 

„Proiectarea de lungă durată în baza noilor strategii ale curriculei 2019 la 



disciplinele școlare”, august 2021 (procesele verbale ale ședințelor Comisiilor 

metodice). 

 Seminar instructive-metodic adresat cadrelor didactice debutante „Proiectul de 

lecție – instrument de asigurare a calității în procesul de predare-învățare-

evaluare”, 05.01.2022 (șapte certificate de participare). 

 Control frontal: „Monitorizarea calității proiectelor de lungă durată a membrilor 

Comisiilor metodice Științe ale naturii și Științe estetice”, septembrie 2021 

(note informative). 

 Control tematic: „Impactul utilizării TIC în procesul de predare-învățare-

evaluare la disciplina Istoria românilor și universală” noiembrie-decembrie 

2021 (notă informativă). 

 Activități de asistență la ore: monitorizarea elaborării proiectării didactice a 

lecției sau pe unități de învățare (fișe de evaluare a lecțiilor asistate). 

 Orele de consultanță în cadrul „Școlii Tânărului Specialist”. 

 Prezentarea orelor publice și debrifarea lor de către cadrele didactice din cele 

șase Comisii metodice, directori adjuncți. 

 Fișele integrate de evaluare, fișele de analiză a orelor asistate – cadrele de 

conducere și didactice care s-au atestat (un director adjunct și opt cadre 

didactice) (Registru de monitorizare a atestării, 2021-2022). 

 Note informative cu privire la elaborarea proiectelor de lungă durată (prezentate 

la Consiliul Metodic și Consiliul de Administrație, octombrie 2021).                 

Constatări Efectuarea controalelor frontale, existența notelor informative privind elaborarea 

proiectelor de lungă și scurtă durată. 

Profesorii utilizează în activitățile de predare-învățare-evaluare TIC-ul, valorificând 

curriculumul național la disciplinele școlare, edițiile 2018 și 2019, în baza 

„Standardelor de eficiență a învățării” și punând accent, în cadrul lecțiilor, pe 

dezvoltarea competențelor necesare integrării în societatea contemporană, în continuă 

schimbare.    

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Indicator 4.2.6 Oraganizarea și desfășurarea evaluării rezultatelor învățării, în conformitate cu 

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

Dovezi  Raport de activitate în clase primare  pentru anul de studii 2021-2022; 

 Orarul evaluărilor formative și sumative în clasele primare 

 Rezultatele obținute la olimpiada școlară locală la educația plastică, anul 

2021- 2022; 

 Notă informativă privitor la rezultatele evaluării sumative la limba şi literatura 

română în clasa a III-a; 

 Notă informativă privitor la rezultatele evaluării sumative la matematică în 

clasa a II-a; 

 Rezultatele testării naționale la limba și literatura română, matematică în clasa 

a IV-a (Anexa nr.4) 

 Familiarizarea în cadrul celor șase Comisii metodice cu cerințele de evaluare a 

rezultatelor școlare, stipulate în „Reperele metodologice privind organizarea 

procesului educațional la disciplinele școlare, anul de studii 2021-2022” – procesele 

verbale ale Comisiilor metodice; 

 Catalogul școlar; 



 Controale interne, axate pe desfășurarea procesului de evaluare – Planul Managerial 

al I.P.L.T. „Alexandru Ioan Cuza” pentru anul de studii 2021-2022, note 

informative; 

 Orarul diferențelor de program; 

 Proiecte de lungă durată la disciplinile școlare: sunt planificate evaluări formative și 

sumative, conform cerințelor curriculare la fiecare disciplină; 

 Mapa evaluărilor sumative a cadrului didactic (cu toate instrumentele de evaluare), 

pentru fiecare clasă; 

 Rezultatele cantitative și calitative analizate în cadrul Consiliilor Profesorale din 

25.05.2022 (Proces-verbal nr. 5 din 25.05.2022) și 27.05.2022 (Proces-verbal nr. 6 

din 27.05.2022); 

 Rezultatele elevilor obținute la finele anului școlar în treapta gimnazială/ examene 

clasa a IX-a (Anexa nr. 5 );  

 Raporte privind rezultatele examenelor de absolvire a gimnaziului, anul de studii 

2021-2022, prezentate la DGETS; 

 Rapoartele de activitate ale Comisiilor metodice pentru anul de studii 2021-

2022 

 Rezultatele elevilor obținute la finele anului școlar în treapta liceală/ examene de 

bacalaureat ( Anexa nr.6 ) 

 Realizarea tuturor lucrărilor  sumative, lucrărilor practice,  a tezelor semestriale  

conform proiectărilor. 

  

Constatări IPLT „Alexandru Ioan Cuza” organizează și desfășoară evaluările rezultatelor învățării 

în conformitate cu Codul Educației, Curriculum-ul disiciplinar, Reperele metodologice 

privind organizarea procesului educațional la disciplinele școlare, standardele și 

referențialul de evaluare, urmărind progresul în dezvoltarea elevilor.   

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj: 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  

 Planificarea şi realizarea diferitor activităţi extracuriculare locale: 

 Concursuri locale: olimpiada la educaţie plastică, concurs-recital de poezie 

„Valeriu Cupcea”. 

 Decadele tematice 

 Implicarea responsabilă și creativă a elevilor și a familiilor în cadrul  Programului 

de activități educative „Zilele Solidarității” 

 Rapoarte, note informative; 

 Fotografii; 

 Diplome ale elevilor 

 Excursii: Excursii virtuale și master-classuri de confecționare a jucăriilor moi, 

suporturilor pentru telefoane, prepararea  produselor de îngrijire a pielii. Excursii la 

Mănăstirea Curchi, Casa-muzeu „Al. Donici”, Mănăstirea Țigănești, Casa olarului 

Vasile Gonciari, Hoginești, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, 

ZooClub din satul Bardar, Ialoveni, Conacul Mierii, Strășeni, Conacul boierului 

Zamfirache Ralli, Mănăstirea Rupească Orheiul Vechi, Muzeul de Istorie, Arte 



Plastice.  Vizite la biblioteca „L. Rebreanu”, Biblioteca Națională pentru Copii 

„Ion Creangă” 

 Întâlniri cu personalităţi ale culturii  naţionale: scriitorii Iulian Filip și Vasile 

Romanciuc 

 Participarea elevilor la diverse concursuri extrașcolare  naționale și internaționale 

 

Constatări Activitatea extrașcolară în instituție se desfășoară în corespundere cu intresele 

elevilor, planurile de activitate a DGETS mun. Chișinău, I.P.L.T. ”Alexandru Ioan 

Cuza” în scopulvalorificării potențialului creativ al elevilor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Indicator 4.2.8 Asigurarea sprijinului individual pentru elevi, întru a obține rezultate în 

conformitate cu standardele și referernțialul de evaluare aprobate (nclusiv pentru elevii cu CES 

care beneficiază de curriculum modificat și/sau PEI) 

Dovezi Existența registrelor pentru sprijin  individual și consultare, a orarului  de activitate  și 

ajutor  pentru  elevi. 

Constatări Beneficiari sunt toți elevii. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Standard 4.3. Demonstrarea de către elevi a angajamentului și implicării în procesul educațional 

Domeniu: Management 

Indicator 4.3.1 Asigurarea accesului elevilor la resursele educaționale (bibliotecă, laboratoare, 

ateliere, sală de festivități, de spoort etc.) și a participării copiilor și părinților în procesul 

decizional privitor la optimizarea resurselor 

Dovezi I.P.L.T.”Alexandru Ioan Cuza” dispune de: 

 Bibliotecă reparată capital, laborator de fizică, de chimie, atelier pentru educația 

tehnologică (băieți), sală pentru educația tehnologică (fete). 

 Sala de sport și sala de festivități construită; 

 Săli de clasă reparate parțial cu suportul părinților; 

 2 cantine școlare reparate capital; 

Asociația Obștească a părinților ”Asterisc” se implică în soluționarea problemelor 

instituției. 

Constatări Eleviilor I.P.L.T. ”Alexandru Ioan Cuza” li s-a asigurat accesul la resurse 

educaționale. Elevii și părinții se pot implica în procesul decizional privitor la 

optimizarea resurselor educaționale. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Capacitatea instituțională 

Indicator 4.3.2  Existența bazei de date privind performanțele elevlor și mecanismele de 

valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 

modificat sau PEI 

Dovezi  Baze de date: SIME, SIPAS, SAPD; 

 Registrul de monitorizare și evidență a rezultatelor școlare; 

 Planul managerial al instituției pentru anul de studii 2021-2022; 



 Ordinul nr. 7-ab din 01.02.2022 „Cu privire la constituirea bazei de date cu referire 

la candidații la examenul de bacalaureat, sesiunea 2022”;  

 Ordinul nr. 32-ab din 10.05.2022 „Cu privire la colectarea datelor absolvenților 

ciclului gimnazial în Sistemul Informațional de Personalizare a Actelor de Sudii 

(SIPAS), 2022”; 

 Ședințele Comisiilor metodice cu privire la rezultatele olimpiadelor locale, ediția 

2022 – procesele verbale ale ședințelor comisiilor metodice; 

 Rezultatele obținute la olimpiadele școlare locale (au participat 172 de elevi), de 

sector (au participat 61 de elevi), municipale (au participat 15 elevi). Locuri la 

olimpiadele:  

- De sector: II – 5 elevi, III – 10 elevi, Mențiune – 8 elevi. 

- Municipală: III – 2 elevi, Mențiune – 3 elevi. 

 Certificate și diplome care justifică performanțele elevilor; (Anexa nr.7) 

 Analiza rezultatelor și impactului asupra elevilor: rezultatele evaluărilor, participări 

la diverse concursuri, parteneriate; 

 Obținerea certificatelor internaționale de cunoaștere a limbii engleze – 6 elevi (B2).    

 Proces-verbal nr. 6 din 27.05.2022 „Cu privire la promovarea elevilor”.           

Constatări I.P.L.T. „Alexandru Ioan Cuza” deține și își actualizează permanent baza de date 

privind performanțele tuturor elevilor. Rezultatele școlare ale elevilor sunt permanent 

monitorizate și analizate în cadrul ședințelor Consiliului Profesoral, Consiliului 

Administrativ și Comisiilor metodice. Se prezintă note informative, se iau decizii 

referitoare la motivarea și premierea elevilor cu rezultate deosebite. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Indicator 4.3.3 Realizarea unei politici obiective, echitabile și transparente de promovare a 

succesului elevului 

Dovezi  Succesul este motivate cu diplome și premii – Gala Laureaților (mai, 2022); 

 Delegarea elevilor cu performanțe deosebite la concursuri și olimpiade școlare; 

 Promovarea activităților pe pagina de facebook a liceului; 

 Organizarea expozițiilor de promovare a lucrărilor elevilor;     

 Participarea/certificarea elevilor în cadrul unor proiecte. 

Constatări IPLT „Alexandru Ioan Cuza” creează condiții necesare și diverse posibilități de 

manifestare a potențialului creativ al tuturor 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: - 

0,75 

Punctaj: 0,75 

 

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  Fișele de asistență la ore indică dotarea cu TIC a cabinetelor școlare și posibilitatea 

utilizării interactive și cooperantă a resurselor; 

 Activități de voluntariat (clasa a XII-a); 

 Sport și programe de tineret;  

 Portofolii ale elevilor; Fișe de evaluare/autoevaluare 

Constatări Elevii instituției sunt încadrați în diverse activități interactive prin cooperare în scopul 

stimulării capacităților de dezvoltare individuală. 



Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Dimensiune IV Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția este asigurată cu cadre 

didactice calificate, deținătoare de 

grade didactice și titluri științifice. 

 Infrastructura este adaptată necesităților 

procesului educațional. 

 Există posibilități de formare la nivel de 

instituție și schimb de experiență.  

 Instituția deține informații privind 

performanțele elevilor. 

 Cadrele didactice îmbină reușit 

metodele educaționale cu scopul 

motivării elevilor în timpul studierii 

conținuturilor curriculare, orientează 

elevii spre succes, asigură relații de 

parteneriat în cadrul activităților 

educaționale curriculare și 

eextracurriculare. 

 Cadrele didactice sunt preocupate de 

formarea profesională continuă în 

domeniul de specialitate, participând 

activ la traininguri, seminare, 

conferințe, mese-rotunde, workshopu-ri 

etc., atât la nivel național, cât și 

internațional.    

 Formarea cadrelor didactice se 

realizează preponderent în 

dependență de necesitatea 

atestării pentru gradul didactic. 

 Nu se reușește, întotdeauna, 

lucrul diferențiat cu elevii. 

 

Dimensiune V EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

Standard 5.1. Educarea, comunicarea și interacționarea copiilor în conformitate cu principiile 

echității de gen 

Domeniu: Management 

Indicator 5.1.1 Asigurarea echității de gen prin politicileși programele de promovare a echității 

de gen, prin nformarea 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 - Politica de protecție a copilului 

- Fișa de sesizare a cazurilor suspecte ANET 

- Registrul de evidență a sesizărilor cazurilor suspecte de ANET; 

- Rapotrul semestrial privind evidența sesizărilor cazurile de ANET 

Constatări Angajații sunt informaţi în cadrul ședințelor colectivului profesoral cât și în cadrul 

Consiliului Profesoaral despre procedura de organizare instituţională şi de prevenuire 

a cazurilor de ANET. Fiecare angajat are la dispoziție Fişa de sesizare a cazurilor 

suspecte de violenţă faţă de copil. Coordonatorul completează Registrul de evidenţă a 

sesizărilor și expediază la DGETS Raportul semestrial privind cazurile suspecte de 

abuz, neglijare, exploatare şi trafic. 

Pondere 

și punctaj 

acordat 

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



 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 5.1.2 Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării 

cadrelor didactice în privința educației de gen. 

Dovezi  Acord de colaborare cu NEOVITA; 

 Distribuirea materialelor informative pentru elevi și părinți; 

 Activități de consiliere a elevilor și părinților realizate de psihologii instituției; 

Constatări Serviciul psihologic al instituției promovează educația de gen în scopul eliminării 

stereotipurilor și prejudecăților legate de gen. Educația de gen a fost abordată în 

colaborare cu NEOVITA. 

Pondere 

și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 5.1.3 Realizarea procesului educațional -  activități curriculare și extracurriculare – în 

vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea 

conceptelor-cheie ale educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de 

gen. 

Dovezi  Distribuirea materialelor informative pentru elevi și părinți; 

 Activități de consiliere a elevilor și părinților realizate de psihologii instituției; 

Constatări Serviciul psihologic al instituției promovează educația de gen în scopul eliminării 

stereotipurilor și prejudecăților legate de gen. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

 

Dimensiune V Puncte forte Puncte slabe 

 Se desfășoară activități extrașcolare 

orientate spre dezvoltarea individuală 

a elevilor, formarea comportamentului 

nediscriminatoriu. 

 Educația sensibilă la gen se 

realizează mai puțin comparativ 

cu alte forme ale educației. 

 

Analiza SWOT 

a activității I.P.L.T. ”Alexandru Ioan Cuza” în perioada anului de studii 2020-2021 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 I.P.L.T. ”Alexandru Ioan Cuza” dispune de 

trei blocuri de studii și un bloc pentru 

desfășurarea activităților extrașcolare, două 

cantine școlare. 

 Toate blocurile școlare sunt izolate termic 

ceea ce asigură economisirea energiei termice 

în timpul iernii. 

 A fost construit un bloc cu sală de sport și 

sală de festivități (str. Poștei 44) 

 Există condiții pentru desfășurarea eficientă a 

procesului educațional. 

 Sunt asugurate condiții pentru securitatea 

vieții și sănătății elevilor. 

  Necesită reparație capitală sistemul de 

aprovizionare cu apă și canalizație, sistemul 

de încălzire în blocul principaș, sistemul de 

iluminare. 

 În timpul construcției blocului nou cu sală 

de sport și sală de festivități a fost deteriorat 

terenul de sport (str. Poștei 44) care necesită 

reparație capitală. 

 Limite în asigurarea condițiilor de odihnă, 

petrecerea timpului liber pentru copii. 

 Activismul slab al părinților în structurile 

decizionale. 



 A fost construit terenul de fotbal lângă blocul 

claselor primare. 

 Elevii și părinții dispun de posibilități de 

participare la procesul decizional. 

 Activează Consiliul elevilor. 

 Funcționează mijloacele de comunicare 

pentru exprimarea opiniei elevlor și părinților 

(siteul, ziarul etc.) 

 Se respectă procedurile democratice de 

promovare a părinților în structurile 

decizionale. 

 Se realizează parteneriatul cu instituții din 

țară și organizații onternaționale în scopul 

îmbunătățirii condițiilor de învățare și odihnă 

a copiilor. 

 Prezența și funcționarea Centrului de resurse 

pentru copiii cun CES. 

 Dotarea Centrului de resurse pentru copiii 

cun CES cu echipamente și mijloace de 

instruire prin intermediul proiectelor 

educaționale. 

 Punerea în aplicare a curriculumului 

diferențiat / adaptat copiilor cu CES. 

 Instituția este asigurată cu cadre didactice 

calificate, deținătoare de grade didactice și 

titluri științifice. 

 Infrastructura este adaptată necesităților 

procesului educațional. 

 Există posibilități de formare la nivel de 

instituție și schimb de experiență. 

 Se desfășoară activități extrașcolare orientate 

spre dezvoltarea individuală a elevilor, 

formarea comportamentului 

nediscriminatoriu. 

 Cadrele didactice îmbină reușit metodele 

educaționale cu scopul motivării elevilor în 

timpul studierii conținuturilor curriculare, 

orientează elevii spre succes, asigură relații 

de parteneriat în cadrul activităților 

educaționale curriculare și eextracurriculare. 

 Cadrele didactice sunt preocupate de 

formarea profesională continuă în domeniul 

de specialitate, participând activ la 

traininguri, seminare, conferințe, mese-

rotunde, workshopu-ri etc., atât la nivel 

național, cât și internațional.    

 Nivelul relativ mic al elevilor prenâmianți ai 

concursurilor și olimiadelor școlare. 

 Monitorizarea insuficientă a modului de 

respactare a diversității etnice, lingvistice, 

religioase în activitățile desfășurate. 

 Dotarea insuficientă a spațiilor instituției 

pentru copiii cu handicap fizic. 

 Formarea cadrelor didactice se realizează 

preponderent în dependență de necesitatea 

atestării pentru gradul didactic. 

 Educația sensibilă la gen se realizează mai 

puțin comparativ cu alte forme ale educației. 

Oportunități Riscuri 

 Sprijinul APL in realizarea reparațiilor 

capitale.  

 Implicarea agentilor economici in realizarea 

reparațiilor curente. 

 Bugetul institutiei nu va putea acoperi 

necesitatile suplimentare.  



 Posibilitați de implicare în proiecte 

educaționale.  

 Diversificarea metodelor de promovare a 

imaginii institutiei.  

 Posibilitati de implicare a cadrelor didactice 

calificate în elaborarea materialelor 

curriculare. 

 Posibilitați pentru schimbul de experienta 

între cadrele didactice si manageriale din 

municipiul Chisinau.  

 Achiziționarea literaturii de specialitate, 

publicațiilor recente în domeniul de 

specialitate. 

 Riscul iesirii din functie a sistemului de 

încalzire în blocul principal, aprovizionare 

cu apă, canalizare. 

 Imbatrânirea colectivului de cadre didactice. 

 

 

Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic: 

 

Anul de 

studii 

Nr. total de 

cadre 

didactice 

Distribuirea calificativelor 

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător 

2021-2022 76 12 53 11 0 

 

Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere: 

 

Anul de studii Nr. total de cadre de 

conducere 

Rezultatele prezentării Raportului anual de 

activitate 

se aprobă nu se aprobă 

2021-2022 6 6 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1  

 

Tehnică, echipamente. Unități 

Calculatoare 55 

Laptopuri 29 

Tablete 34 

Proiectoare video 22 

Televizoare  21 

Imprimante 26 

 

 

Anexa nr.2 

 

 

Acorduri și parteneriate 

 

Parteneri Denumirea Impactul 

Grădinița cu program prelungit nr. 

7, Slatina, România (aplicant) – 

IPLT „Alexandru Ioan Cuza”, 

Chișinău, Republica Moldova 

(partener) 

Proiect educativ: „Să 

facem natura 

prietenoasă!” (semnat 

la 22.09.2021) 

Dezvoltarea competențelor acționale, de 

protejare a mediului înconjurător; 

valorificarea informațiilor în cadrului 

unui curs optional. 

Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă, Negrești, jud. Vaslui, 

România (coordonator) – IPLT 

„Alexandru Ioan Cuza”, Chișinău, 

Republica Moldova (partener)   

Simpozionul-Concurs 

Național „COPIL CA 

TINE SUNT ȘI EU”, 

ediția a VIII-a 

(semnat la 

28.09.2021) 

Autoevaluarea comportamentului 

propriu și al celor din jur, relaţiilor pe 

care le dezvoltă elevii cu cei din jur şi 

conştientizarea că toţi sunt egali. 

Școala nr. 4 „Vulcan”,  România - 

IPLT „Alexandru Ioan Cuza”, 

Chișinău, Republica Moldova 

„Niciodată toamna nu 

fu mai frumoasă!” 

(semnat la 

01.10.2021) 

Elevii și-au dezvoltat spiritul 

competitivității; au devenit mult mai 

curioși și motivați să realizeze în 

continuare lucruri frumoase; în  urma 

participării copiilor la concurs și a 

premiilor primite, părinții sunt mai 

motivați să îi susțină în toate activitățile, 

încadrându-i în diverse cercuri 

extrașcolare de interes. 

A.O. „EcoDigital”, Republica 

Moldova - IPLT „Alexandru Ioan 

Cuza”, Chișinău, Republica 

Moldova 

Proiectul: „Reciclăm 

și realizăm ODD” 

(semnat la 

06.10.2021)  

Au fost organizate întâlniri tematice cu 

reprezentanții A.O. „EcoDigital”; elevii 

au conștietizat importanța reciclării 

selective asupra mediului înconjurător 

cât și a sănătății proprii; au fost 

organizate flash mob-uri, pliante 

informaționale și expoziții tematice; au 

fost colectate cantități impunătoare de e-

Deșeuri (deșeuri electrice și electronice); 

Școala Gimnazială nr. 5 din 

Hunedoara, România - IPLT 

„Alexandru Ioan Cuza”, Chișinău, 

Republica Moldova   

Proiect educațional: 

„Despre pădure, prin 

artele vizuale”, ediția 

a V-a 

Astfel de activități oferă elevilor  

libertatea să-și manifeste în voie spiritul 

de inițiativă. 



(semnat la 

13.10.2021)   

Colegiul „Aurel Vijoli, Făgăraș, 

România (aplicant) - IPLT 

„Alexandru Ioan Cuza”, Chișinău, 

Republica Moldova (participant)  

Proiect educațional 

județean: 

„Sărbătoarea 

Mărului” 

(semnat la 

13.10.2021)  

Elevii au devenit mult mai curioși și 

motivați să realizeze în continuare 

lucruri frumoase; în  urma participării 

copiilor la concurs și a premiilor primite, 

părinții sunt mai motivați să îi susțină în 

toate activitățile, încadrându-i în diverse 

cercuri extrașcolare de interes. 

Școala Gimnazială nr. 12, Botoșani, 

România (aplicant și coordonator) - 

IPLT „Alexandru Ioan Cuza”, 

Chișinău, Republica Moldova 

(partener) 

„Frumusețea 

Crăciunului – izvor de 

bucurie, tezaur de 

datini”. 

(semnat la 

15.10.2021)  

Elevii s-au familiarizat cu cultura-

tradițiile și obiceiurile altor popoare; au 

însușit secrete din tehnicile de lucru în 

domeniul artelor plastice a copiilor din 

România; s-a dezvoltat spiritul 

competitivității; și-au descoperit noi 

hoby-uri. 

G.P.P. nr. 1 și G.P.P. nr. 2, Slatina, 

România (inițiatori) - IPLT 

„Alexandru Ioan Cuza”, Chișinău, 

Republica Moldova (partener)  

Proiect: „Milioane de 

copaci, milioane de 

zâmbete”, ediția a II-a 

(semnat la 

20.10.2021)   

Dezvoltarea competențelor acționale, de 

protejare a mediului înconjurător; 

valorificarea informațiilor în cadrului 

unui curs optional. 

Școala Gimnazială „Caudiano 

Popescu”, Ploiești, jud. Prahova, 

România (aplicant) - IPLT 

„Alexandru Ioan Cuza”, Chișinău, 

Republica Moldova (partener) 

„În căutarea toamnei” 

(semnat la 

08.11.2021) 

Elevii și-au valorificat și dezvoltat 

interesele și aptitudinile artistice și 

creatoare; au descoperit că activitățile 

creatoare reprezintă un remediu relaxant 

și interesant în același timp; au libertatea 

să-și manifeste în voie spiritul de 

inițiativă; activitățile creatoare le 

sugerează copiilor sentimentul de 

siguranță și încredere în forțele proprii, 

contribuie la dezvoltarea multilaterală 

armoniosă a elevilor. 

Palatul Copiilor Pitești, România 

(inițiator/coordonator) - IPLT 

„Alexandru Ioan Cuza”, Chișinău, 

Republica Moldova (partener)  

Proiect Internațional: 

„Ziua Internațională a  

Toleranței” (semnat la 

09.11.2021)  

Autoevaluarea comportamentului 

propriu și al celor din jur, relaţiilor pe 

care le dezvoltă elevii cu cei din jur şi 

conştientizarea că toţi sunt egali; 

adoptarea unui comportament 

nediscriminatoriu în relații; respectarea 

drepturilor omului. 

Centrul Școlar de Educație 

Incluzivă „Sfânta Filofteia”, 

Ștefănești, jud. Argeș, România 

(coordonator) - IPLT „Alexandru 

Ioan Cuza”, Chișinău, Republica 

Moldova (applicant)   

Concursul județean: 

„Fulg de nea”, ediția a 

IV-a 

(semnat la 

10.11.2021) 

Elevii și-au lărgit orizontul de cultură 

generală, acumulând cunoștințe din alte 

domenii; au devenit mult mai curioși și 

motivați să participe și în continuare la 

astfel de competiții. 

Școala Gimnazială nr. 12, Botoșani, 

România (inițiator) - IPLT 

„Alexandru Ioan Cuza”, Chișinău, 

Republica Moldova (partener) 

Concurs de creație 

plastic: „Minunile 

toamnei” 

(semnat la 

11.11.2021) 

Elevii și-au valorificat și dezvoltat 

interesele și aptitudinile artistice și 

creatoare; au descoperit că activitățile 

creatoare reprezintă un remediu relaxant 

și interesant în același timp; au libertatea 

să-și manifeste în voie spiritul de 

inițiativă 



Liceul Teologic „Anghel Saligny”, 

Satu Mare, România - IPLT 

„Alexandru Ioan Cuza”, Chișinău, 

Republica Moldova 

Proiect Transnațional 

„Ursulețul călător” – 

„Carte frumoasă – 

cinste cui te-a scris” 

(semnat la 

23.11.2021)  

Elevii au devenit cititori activi ai 

Bibliotecii liceului și Bibliotecii „Liviu 

Rebreanu; au reușit să realizeze propriile 

scrieri (poezii tematice, texte scurte, 

povești personalizzate); au învățat să 

realizeze reușite prezentări de carte; au 

organizat acasă  propriile biblioteci; 

întâlnirile periodice cu scriitorii 

cunoscuți i-a motivat pe copii să 

iubească cartea; s-au împrietenit cu 

colegii de la instituția parteneră; prin 

intermediul întâlnirilor virtuale realizate 

periodic pe parcursul anului, elevii și-au 

dezvoltat abilitățile de comunicare 

constructivă cu semenii lor; au realizat că 

prietenia nu are hotare. 

Editura Star Kids SRL, București, 

România - IPLT „Alexandru Ioan 

Cuza”, Chișinău, Republica 

Moldova 

Proiect 

Interdisciplinar cu 

participare 

internațională: „Micii 

Olimpici” 

(semnat la 

26.11.2021)   

Elevii și-au lărgit orizontul de cultură 

generală, acumulând cunoștințe din alte 

domenii; au devenit mult mai curioși și 

motivați să participe și în continuare la 

astfel de competiții;  

Astfel de activități oferă elevilor  

libertatea să-și manifeste în voie spiritul 

de inițiativă. 

Institutul „Oleg Lengyel”, New 

York, SUA - IPLT „Alexandru Ioan 

Cuza”, Chișinău, Republica 

Moldova 

Proiectul: „The 

Holocaust in art and 

literature” 

(semnat la 

09.12.2021)   

Dezvoltarea profesională a profesorilor 

în realizarea lecțiilor și proiectelor pe 

tema Holocaustului, a altor genocide și a 

drepturilor omului. 

Școala Gimnazială „N. Titulescu”, 

Buzău, România (coordonator) - 

IPLT „Alexandru Ioan Cuza”, 

Chișinău, Republica Moldova 

(partener) 

Proiectul: „Iarna – 

bucuria copiilor” 

(semnat la 

20.12.2021) 

Elevii și-au valorificat și dezvoltat 

interesele și aptitudinile artistice și 

creatoare; au descoperit că activitățile 

creatoare reprezintă un remediu relaxant 

și interesant în același timp; au libertatea 

să-și manifeste în voie spiritul de 

inițiativă; Activitățile creatoare le 

sugerează copiilor sentimentul de 

siguranță și încredere în forțele proprii; 

contribuie la dezvoltarea multilaterală 

armoniosă a elevilor. 

Asociația Generală a Învățătorilor 

din România, filiala din Republica 

Moldova, IPLT „Gheorghe Asachi” 

- IPLT „Alexandru Ioan Cuza”, 

Chișinău, Republica Moldova   

Proiect educațional la 

nivel internațional: 

„Surprize de 

Crăciun”, 2021 

(semnat la 

21.12.2021) 

Elevii au descoperit că activitățile 

creatoare reprezintă un remediu relaxant 

și interesant în același timp;  au libertatea 

să-și manifeste în voie spiritul de 

inițiativă. 

Misiunea Socială „Diaconia” a 

Mitropoliei Basarabiei - IPLT 

„Alexandru Ioan Cuza”, Chișinău, 

Republica Moldova 

- Activizarea acțiunilor de voluntariat. 



Grădinița cu Program Prelungit Nr. 

6, Botoșani, România - IPLT 

„Alexandru Ioan Cuza”, Chișinău, 

Republica Moldova 

Festivalul Regional de 

dans folcloric/creație 

și creație plastică: 

„Obiceiuri și tradiții 

de iarnă” 

(semnat la 

30.12.2021)        

Elevii și-au lărgit orizontul de cultură 

generală, acumulând cunoștințe din alte 

domenii. 

Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu”, 

Copșa Mică, România - IPLT 

„Alexandru Ioan Cuza”, Chișinău, 

Republica Moldova 

Concursul: „Magia 

cuvântului eminiscian 

în poezie și culoare” 

(semnat la 

11.01.2022) 

Elevii au descoperit că activitățile 

creatoare reprezintă un remediu relaxant 

și interesant în același timp;  au libertatea 

să-și manifeste în voie spiritul de 

inițiativă. 

Asociația Generală a Învățătorilor 

din România, filiala din Republica 

Moldova - IPLT „Alexandru Ioan 

Cuza”, Chișinău, Republica 

Moldova  

Acord de parteneriat 

educațional la nivel 

internațional „Pro 

Lectura”, ediția a IV-

a, 2022 

(semnat la 

22.02.2022) 

Elevii și-au valorificat și dezvoltat 

interesele și aptitudinile artistice și 

creatoare; au descoperit că activitățile 

creatoare reprezintă un remediu relaxant 

și interesant în același timp; au libertatea 

să-și manifeste în voie spiritul de 

inițiativă; Activitățile creatoare le 

sugerează copiilor sentimentul de 

siguranță și încredere în forțele proprii; 

contribuie la dezvoltarea multilaterală 

armoniosă a elevilor. 

Liceul „Preda Buzescu”, Berbești, 

jud. Vâlcea, România – Școala 

Gimnazială Sat Ulmetu, com. 

Copăceni, jud. Vâlcea, România – 

Școala Gimnazială Mateești , com. 

Mateești, jud. Vâlcea, România – 

IPLT „Alexandru Ioan Cuza”, 

Chișinău, Republica Moldova       

Proiect transnațional 

„Educație online fără 

hotare”: „Lectură, 

creație și literatură”  

(semnat la 

28.02.2022)  

Elevii au avut ocazia să își perfecționeze 

și să pună în practică cunoștințele, să 

desfășoare schimburi de experiențe, 

socializând și perfecționându-și 

competențele de comunicare; abordarea 

transdisciplinara în cadrul activităților, 

integrarea competențelor lectorale, 

lingvistice și digitale; formarea spiritului 

de inițiativă la elevi, colaborarea între 

elevi, găsirea solutiilor în rezolvarea 

diverselor probleme. 

Colegiul Național Pedagogic 

„Regina Maria”, Deva, România – 

IPLT „Alexandru Ioan Cuza”, 

Chișinău, Republica Moldova       

Concursul-Simpozion 

Județean: „Să 

traducem împreună” 

(semnat la 

09.03.2022)  

Îmbunatatirea comunicării într-o limbă 

modernă, schimbul de experiență privind 

strategiile de predare a limbilor 

moderne, cooperarea între elevi și cadre 

didactice, cunoașterea culturii altor state. 

Fundația pentru Educație 

Financiară „OK”, Republica 

Moldova - IPLT „Alexandru Ioan 

Cuza”, Chișinău, Republica 

Moldova       

Acord de colaborare 

(semnat la 

06.04.2022) 

Organizarea activităților curriculare și 

extracurriculare cu tematica „educația 

finaciară”. 

 

 

 

Anexa nr.3 

Performanțele elevilor 

 

Tipul activității Nivelul Locuri 



Premiul 

Mare 

I II III Mențiune  

Concurs de desen: „Toaman – 

paleta de culori, 2021”  

sector - 4 4 6 - 

Concurs: „Zâna Toamnei 

2021” 

sector - 1 - - - 

Concurs de desen: „Focul 

prieten – incendiu dușman” 

sector - - - 1 5 

Concurs de design vestimentar, 

modulul „Croșetare” 

sector/ 

municipiu 

- - 1 3 1 

Concursul-recital „Valeriu 

Cupcea”  

sector 1 - - 1 - 

Festivalul concurs „La fântâna 

dorului” (clasa a II-a) 

sector - - 1 - - 

Concursul de dans „CRYSTAL 

PEARL – 2022” 

republican 1 2 - - - 

Festivalul concurs „La fântâna 

dorului” (clasa a IV-a) 

sector - 1 - 1 - 

Olimpiade  sector - - 5 10 8 

municipiu - - - 2 3 

Concursul internațional de 

muzică și dans „Festivalul 

Talentelor” (clasa a II-a) 

internațional - - - 1 - 

Concursul internațional de 

muzică și dans „Festivalul 

Talentelor” (clasa a IV-a) 

internațional - 2 - - - 

Total - 2 10 11 25 17 

 

 

 

 

Anexa nr.4 

Testarea națională la limba și literatura română în clasa a IV-a 
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Anexa nr.5 

 

 

Rezultatele elevilor la absolvirea gimnaziului 

 

 

 

         

 
 

 

 

Clasa IX „A” Clasa IX„B” Clasa IX „C” Clasa IX „D”

Rezultatele elevilor la sfârșitul anului de studii 

2021-2022
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Anexa nr.6 

Rezultatele absolvenților de liceu 

 

Diagrama comparativă a mediei şcolare pe disciplini, 

clasa 12A,  BAC  2021 - 2022 
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Anexa nr. 7 

Performanţe ale elevilor la concursuri de sector, municipale, naționale, internaționale 

                                       

Activitatea Premiul 

Mare 

Locul 

I 

Locul 

II 

Locul 

III 

Menține 

a) sector: 

Concursul „Focul prieten – incendiul dușman”     1 

Concurs muzical „Micile steluțe”   1   
Concursul recital de poezie V. Cupcea    1  

b) municipiu: 

Concursul de creație „Cosița de versuri și culori”  1  1  

Concursul de creație plastică „Toamna-paleta de culori”   3 1  

c) național: 

Concurs fotografic „Spațiul virtual, prieten sau 

pericol 
    1 

Concursul național cu participare internațională „Surprize 
de Crăciun” 

2 1 1 2 5 

Concurs regional „Scrisoare lui Grigore Vieru   1 1 1 

Concursul național cu participare internațională „Ion 

Creangă-mărțișorul literaturii române” 
 5 1 1  

Concursul național de creație plastică/literară Pro 

Lectura cu participare internațională 
 2 3 2  

d) international 

Concursul international de creație plastică „Bucuriile 

sărbătorilor 
   2  

Concursul internațional de creație literară și plastică 

„Primăvara ca o  poveste” 
 2 2 2  

Concursul internațional de creație literară și plastică 
„Mirifica lume a cărților” 

1     

Concursul Internațional de creație literară 

„Sărbătoarea mărului” 
 5 7 5  

Concursul internațional de creație plastică/ 

literară „În cămara toamnei” 
1 15 1   

Concursul internațional de creație plastică „Minunile 

toamnei” 
 4 3 5  

Concursul internațional de creație plastică „Fulg de 

nea” 
   4 5 

Concursul internațional de creație plastică „ 

Frumusețea Crăciunului-izvor de bucurie, tezaur, datini” 
 3 

 

 

   

Concursul internațional de creație plastică „Iarna-

bucuria copiilor” 

6 6    

Concursul internațional „Amintiri din copilărie”: 2 10 5 7  

Concursul internațional de creație plastică/literară 

„Magia cuvântului eminescian” 

 2 3 5 4 

Concurs interdisciplinar COMPER Etapa I, Matematică  51 24 12 9 
Concurs interdisciplinar COMPER Etapa I, Limbă română  23 26 28 14 
Concurs interdisciplinar COMPER Etapa II, Matematică  23 21 25 26 
Concurs interdisciplinar COMPER Etapa II, Limbă 

română 
 11 25 40 19 



Concurs interdisciplinar COMPER Etapa Națională, 

Matematică 
 5 9 4 1 

Concurs interdisciplinar COMPER Etapa Națională, 
Limbă română 

 3 1   

Concurs interdisciplinar de cultură generală 

„DISCOVERY: 
2 4 7 3  

Concurs interdisciplinar de cultură generală „Micii 
Olimpici”, Etapa I 

 6 6 9 6 

Concurs interdisciplinar de cultură generală „Micii 

Olimpici”, Etapa II 
 9 13 16 17 

Concurs interdisciplinar de cultură generală „Micii 

Olimpici”, Etapa III 
 23 18 22 14 

Concurs internațional „Amintiri din copilărie” 1 10 8 7 3 

Concursul internațional de creație literară „Și eu pot 

să scriu” 

 2    

Concursul internațional de creație plastică/educație 

tehnologică „Primăvara-emoție, fantezie și culoare”  

 2    

 

 

 


