
 

 

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova 

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport   

Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” 
                                                                                                                                                                  Aprobat 

La Ședința Consiliul Profesoral process-verbal nr. 2 din 01.09.2022 și  
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proces-verbal nr.1 din 15.09.2022 
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Anul de studii  2021-2022 

 

 



 

DATE GENERALE 

Municipiul Chișinău 

Localitatea Orașul Sîngera 

Denumirea instituției Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” 

Telefon 022 413 195 

E-mail alexandrucelbun470@gmail.com  

Pagina web www.alexandrucelbun.md  

Pagina web orar https://alexandrucelbun.edupage.org/timetable/ 

Tipul instituției Liceu 

Tipul de proprietate Public 

Limba de instruire Română 

Numărul total de elevi 1449 

Numărul total de clase 53 

Numărul total cadre de conducere 6 

Numărul total cadre didactice 86 

Program de activitate zi 

Director Zbigli Maria 

 

Ponderea personalului didactic calificat 

Cadre didactice/manageriale(angajați de bază) 83 

Cadre didactice/manageriale cu studii superioare 79 

Cadre didactice/manageriale cu studii superioare de masterat 25/4 

Cadre didactice cu studii medii de specialitate 4 

Cadre didactice fără studii pedagogice 0 

Cadre didactice/manageriale cu gradul superior 2/0 

Cadre didactice/manageriale cu gradul întâi 23/1 

Cadre didactice/manageriale cu gradul doi 44/0 

Cadre didactice fără grad didactic 15 

Cadre didactice de sprijin 1 

Psiholog 1 

Tineri specialiști 0 

Cadre didactice cu vârstă peste pensionare 7 
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Date privind spații școlare și baza tehnico-materială 

Suprafața totală a instituției 9471 m2 

Nr. de blocuri/etaje 4/5 

Nr. sălilor de clasă/din ele utilizate 58/58 

Capacitatea după proiect(nr. de locuri) 1266 

Bloc alimentar/bufet/cantină(nr. de locuri) 442 

Punct medical / Izolator(da/nu) da 

Teren de sport da 

Teren/spațiu de joacă exterior da 

Sală de sport da 

Sală de festivități da 

Bibliotecă da 

Manuale(nr. exemplare) 22459 

Literatură artistică, enciclopedică, științifică, didactică(nr. titluri) 17857 

Sală de lectură(da/nu) da 

Cabinet metodic da 

Laborator de chimie(nr. ) 1 

Laborator de fizică(nr.) 1 

Laborator de biologie(nr.) 1 

Cabinet de informatică(nr.) 2 

Nr. de computere 28 

Nr. de table interactive 5 

Conectare la internet(da/nu) da 

Sistem de aprovizionare cu apă(da/nu) da 

Sistem de canalizare(da/nu) da 

Sistem de încălzire(da/nu) da 

Bloc sanitar în interior(da/nu) da 

Centru de resurse pentru educația incluzivă(nr.) 1 

Pantă de acces în spațiile educaționale(da/nu) da 

 

Evoluția efectivului de elevi 

Clase I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Nr. de elevi 171 144 162 142 148 134 128 123 153 56 54 34 

Total 1449 elevi    

 

 

 



CUPRINS: 

 

DIMENSIUNEA I. SĂNĂTATE, SIGURANŢĂ, PROTECŢIE  

 

Standard 1.1 Asigurarea securităţii şi protecţiei tuturor copiilor  

Standard 1.2 Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui elev/ copil  

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

 

DIMENSIUNEA II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ  

 

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

Standard 2.2 Instituţia şcolară comunică sistematic şi implică familia şi comunitatea în procesul educaţional  

Standard 2.3 Şcoala, familia şi comunitatea îi pregătesc pe copii să conveţuiască într-o societate interculturală bazată pe democraţie  

 

DIMENSIUNEA III. INCLUZIUNE EDUCAŢIONALĂ  

 

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

religioasă, stare a sănătăţii şi crează condiţii optime pentru realizarea şi dezvoltarea potenţialului propriu în procesul educaţional  

Standard 3.2 Politicile şi practicile din instituţia de învăţământ sunt incluzive, nediscriminatorii şi respectă diferenţele individuale  

Standard 3.3 Toţi copiii beneficiază de un mediu accesibil şi favorabil  

 

DIMENSIUNEA IV. EFICIENŢĂ EDUCAŢIONALĂ  

 

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

Standard 4.2 Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaţionale în raport cu finalităţile stabilite prin curriculumul naţional  

Standard 4.3 Toţi copiii demonstrează angajament şi implicare eficientă în procesul educaţional  

 

DIMENSIUNEA V. EDUCAŢIE SENSIBILĂ LA GEN  

 

Standard 5.1 Copiii sunt educaţi, comunică şi interacţionează în conformitate cu principiile echităţii de gen 

 

 

 



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. 

  

D
o
v
ez

i 

 Autorizație Sanitară pentru funcționare Nr. 008988/443  din 23.03.2021 valabilă până la 17.03.2022; 

 Carnetele medicale ale angajaților și elevilor; 

 Fișe post, Contractele individuale de muncă,  

 Decizia Consiliului municipal Chișinău nr.3/11 din 02.04.2013 „Cu privire la reorganizarea Liceului teoretic „Alexandru cel Bun” 

în Instituție Publică 

 Certificat de înregistrare a IPLT „Alexandru cel Bun” din 12 iunie 2013,cu extras din Registrul de Stat al Organizațiilor 

Necomerciale emis de Ministerul justiției al Republicii Moldova prin schimbarea Liceului în Instituție Publică 

 Statutul Instituției Publice Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”, înregistrat la 10 iunie 2013 nr. 6835 de Ministerul Justiției al RM 

 Meniu-model pentru două săptămâni, aprobat de ANSA și CSP  

 Proces-verbal de control a Centrului de Sănătate Publică Chișinău din 22.03.2021 

 Process-Verbal nr. 654 de măsurare a iluminării din 01.04.2022 

 Act de prelevare a probelor de ap[ din 13 iulie 2021 

 Statele titulare din instituție pentru anul 2021-2022, aprobat de DGETS în data de 09.09.2021; 

 Rețeaua de clase pentru anul 2021-2022, aprobată de DGETS în septembrie 2021; 

 Schema de încadrare pentru anul de studii 2021-2022, aprobată de DGETS în în septembrie 2021; 

 Registrele și cartelele medicale ale angajaților și ale elevilor; 

 Avizele medicale ale angajaților;  

 Schema de evacuare a elevilor și a personalului în situații excepționale 

 Factura fiscală cu privire la efectuarea lucrărilor de deratizare – august 2021 

  

C
o
n
st

at
ăr

i 

 Se deține documentația tehnică, sanitaro-igienică și medicală, prin care se confirmă pregătirea școlii pentru desfășurarea procesului 

educațional. Colaborăm cu instituțiile  de specialitate în domeniul securității, protecției civile, situațiilor excepționale, medico-sanitare, 

Inspectoratul Energetic de Stat, Inspecția Muncii etc. Normele sanitaro-igienice sunt respectate obligatoriu și restricții speciale.  

Instituția dispune de întregul pachet de documente tehnice, sanitaro-igienice și medicale ce asigură funcționarea liceului pe parcursul 

anului școlar. 

Administrația monitorizează permanent respectarea normelor sanitaro-igienice. 

Instituția este asigurată pe deplin cu echipamente și produse de igienizare , dezinfectare și deratizare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

 

 

 

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



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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator: 1.1.4. Asigurarea pentru fiecare elev/ copil a câte un loc în bancă/ la masă , corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

   

D
o
v
ez

i 

 Ordinele de angajare a persoanelor responsabile de pază; 

 Graficul de serviciu al personalului de pază şi graficul de serviciu al profesorilor 

 Ordinele de angajare ale persoanelor responsabile de paza instituției; 

 Fișele de post ale personalului ce asigură paza și securitatea instituției; 

 Graficul de serviciu al personalului de pază şi graficul de serviciu al cadrelor de conducere şi cadrelor didactice; 

 Registrul de evidenţă al personalului de pază; 

 Prezența butonului de alarmă.  

 Registrul de evidenţă al persoanelor care vizitează instituţia; 

 Sistem de monitorizare video în incinta instituției (21 camere video) și pe teritoriul instituției (4 camere video) 

Constatări  Asigurarea pazei și securității școlii, a teritoriului aferent , siguranța elevilor pe toată durata programului școlar.  

Instituția dispune de pază a teritoriului aferent și de un sistem de monitorizare video a instituției, ce asigură pe deplin siguranța elevilor pe 

toată durata programului școlar. Prezența pazei de noapte și de zi completată de monitorizarea video asigură securitatea instituției. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

   

D
o
v
ez

i 

 

Proces-verbal nr.1 din 24.08.2020 al CA: 

 Pregătirea instituţiei către noul an şcolar pentru redeschidere, conform modelului selectat de instruire din cele 7 modele, în 

contextual epidemiologic de COVID-19.  

 Orarul sunetelor , orarul lecțiilor/ activităților educaționale, orarul evaluărilor sumative ; 

 Respectarea cerințelor de elaborare a orarului conform normelor în vigoare (ANSA); 

 

Constatări 

  Instituția asigură toate disciplinele cu profesorii de bază. Orarul este elaborat conform Planului - cadru național, ținându-se cont de 

reperele metodologice recomandate de MECC şi asigură raportul optim între timpul instruirii formale şi cel al instruirii non-formale, 

timpului de învăţare şi timpului de recreere. Orarul lecțiilor este plasat la loc vizibil pentru elevi și părinți. Este creat pagina web ce 

contine orarul elevilor și profesorilor  https://alexandrucelbun.edupage.org/timetable/  

Pondere și punctaj 

acordat 

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

   

D
o
v
ez

i 

 Registrul bunurilor materiale conform Standardele minime de dotare a instituției, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării nr. 253 din 11.10.2017; 

 Mobilier în funcțiune, în conformitate cu normele igienice  și a particularităților de vârstă. 

 Cabinetele specializate la chimie, fizică, informatică, educație tehnologică, educație fizică sunt amenajate corespunzător 

Standardelor de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare în instituţiile de învăţământ secundar general, ord. MECC nr. 

419 din 29.04.2020, fiind echipate cu utilajul și materialele de lucru necesare. compartimentele  

 Registrului de evidență a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor și materialelor de sprijin la chimie, biologie, fizică, informatică, 

educație tehnologică, educație fizică; 

https://alexandrucelbun.edupage.org/timetable/


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. 

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

informatică; 

 Terenul de sport corespunde normelor și cerințelor de securitate. În fiecare sală de clasă există lavuare (51), sistemul antiincendiu, 

sistemul de iluminare și ventilare 

 Sistem eficient de monitorizare video (25 camere) asigură securitatea elevilor 

 Butonul de alarmă de chemare a grupului operativ „Bercut”;  

 Registrul de verificare al rezultatelor inventarierii 

 Existența serviciilor de sprijin: cabinetul psihologului, Centrul de Resurse EI, asigurate cu materiale și  utilaj necesar programului 

de activitate. 

 2 șăli de sport dotate și asigurate corespunzător normelor și cerințelor de securitate. 

 

Constatări 

  Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea unui proces educaţional de calitate; 

Instituția asigură prezența, funcționalitatea și conformitatea cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate a materialelor de 

sprijin,instrumentariului specific 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

   

D
o
v
ez

i 

 Registrul de evidență a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor și materialelor de sprijin la: chimie, biologie, fizică, informatică, 

educație tehnologică, educație fizică; 

 Sala de sport corespunde normelor și cerințelor de securitate; 

 Bloc alimentar , dotat cu echipament, utilaj, ustensile – 100%; 

 Sală de mese (reparată capital) – 442 de personae; 

 Bufetul școlar dotat cu utilaj; 

 Ord. 123-ab din 01.09.2021 „Cu privire la formarea Comisiei de triere” 

 Registru de triaj;  

 Registru de rebutare; 

 Registru sanitar; 

 Carnetele medicale ale angajaților cantinei / bucătăriei; 

 Contractul cu Bucurial-EL SRL pentru anul 2021-2022 

 Meniu-model pentru două săptămâni, aprobat de directorul Bucuria-EL SRL”; coordonat cu ANSA 

 Aviz al centrului de Sănătate Publică Chișinău cu privire la corespunderea cerințelor de laborator a probei de apă potabilă din blocul 

alimentar. 

 Proces-verbal al încercărilor de laborator ANSA   

 Proces-verbal de control ANSP  „Cu privire la starea blocului alimentar”; 

 

Constatări 

  Dotarea instituţiei cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile;)Toate categoriile de personal non-didactic sunt 

asigurate cu echipament, în limita bugetului, în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici. 

Instituția este dotată cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care corespund, în totalitate, normelor sanitare. Angajații cantinei 

activează în spații sigure. Sunt echipați cu halate de unică folosință, pentru intrare, la necesitate, în blocul sanitar. 



Indicator: 1.1.6. Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care corespund normelor sanitare în vigoare privind siguranța, 

accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor/ copiilor* (după caz) 

 

Indicator: 1.1.7. Prezența spațiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate, funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 

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

În perioada de carantină, au fost distribuite elevilor din familii social-vulnerabile: clasele I-IV-a -   pachete alimentare, clasele a V-VIII-a 

–  de pachete,  cu titlu gratuit, din soldul instituției. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

   

D
o
v
ez

i 

 Registrele de triaj, de rebutare și sanitar;registru de evidență pentru sănătate; 

 Registrul de evidență a bolilor infecțioase; 

 Registrul bolnavilor helminteaze; 

 Registrul de evidență a preparatelor medicamentoase folosite la primul ajutor; 

 Registrul de evidență a certificatelor, concluzii CMC; 

 Registrul de verificare a curățeniei în sălile de studii; 

 Registrul de pediculoză; 

 Registrul de înregistrare adresărilor bolnavilor; 

 Registrul de evidență a cazurilor COVID-19; 

 Registrul antropomedia elevilor; 

 Carnetele cu controlul medical al angajaţilor. 

 Ordinul intern nr. 123-ab din 01.09.2020 Constituirea Comisiei de triere; 

Constatări Instituţia dispune de spaţiile necesare pentru servire şi pregătirea hranei, de personal instruit în bucătărie cu examenul sanitar 
efectuat.       Dispune de depozit pentru legume şi depozit pentru alimente, frigidere, congelatoare pentru păstrarea hranei conform 
normelor sanitare .Lavoare cu apă curgătoare, uscătoare; Alimentaţia elevilor  la  treapta primară. Dispune de bufet. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

Dovezi  Existența spațiilor sanitare, demisol et.I, II, III, IV a instituției; 
WC-uri reparate capital în incinta instituției, separate pentru băieți și fete; 
Lavoare cu apă curgătoare, uscătoare; Accesibilitatea în blocurile sanitare; 
Spațiile sanitare se igienizează cu regularitate; 
Vestiare în sala de sport separate pentru băieți și fete. 

Constatări Instituția este dotată cu blocuri sanitare în blocurile de studii care respectă normele de accesibilitate, funcționalitate și 
confort ale acestora . 6 blocuri sanitare dintre care 4 la clasele primare au fost renovate capital cu suportul financiar 
al FISM cu aproximativ 380000 lei. Personalul tehnic menține în ordine spațiile interne și aferente ale instituției, 
respectând planul de igienizare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

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

Dovezi  Scheme de evacuare a elevilor și a personalului în cazuri de situaţii excepţionale; 

 Lăzi de nisip, lopată, căldare antiincendiară, extinctoare; 

 Alt echipament antiincendiar funcțional; 



 

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. 

   

D
o
v
ez

i 

 Repere metodologice cu privire la activitatea managerilor școlari, în scopul formării comportamentului responsabil la traficul 

rutier și în caz de situații excepționale; 

 Activități de instruire a elevilor cu privire la securitatea elevilor. 

 Plan managerial  pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința consiliului profesoral;  

 „Cu privire la distribuirea testelor rapide de diagnostic pentru detectarea SARS CoV-2  

 „Cu privire la plasarea elevilor în carantină; 

 Ord. 136-ab din 14.09.2021 „Cu privire la termometrie„ 

 Ord. 136-ab din 14.09.2021 „Cu privire la deseminarea persoanei responsabile de monitorizarea stării de sănătate a angajaților„ 

 Ord. 02-ab din 06.01.2021 „Cu privire la numirea persoanei responsabile de evidența datelor contoarelor blocului alimentar” 

Constatări Instruirea elevilor cu privire la regulile de securitate rutieră, a tehnicii securităţii în mediul şcolar şi în cotidian, de prevenire a 

situaţiilor de risc şi de acordare a primului ajutor;  

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criterilor:1 Punctaj acordat: 1 

 

 

TOTAL Standard 1.1 Asigurarea securității și protecției tuturor copiilor 10 puncte 

 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 1.1 :  

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui elev/ copil  

(Punctaj maxim acordat – 5) 

Domeniu: Management 

Indicator: 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice și operaționale, a acțiunilor de colaborare cu familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituții cu atribuții 

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

Dovezi  Colaborarea cu familia ( fiecare diriginte); 

 Colaborarea cu APL, polițistul de sector, asistentul social APL; 

 Funcționarea mecanismului de sesizare în caz de ANET: prezența  sesizărilor,activitatea coordonatorului pentru abuz, 

completarea Registrului de evidență ANET; 

 Ordin nr. 126-ab din 01.09.2021 ,,Cu privire la constituirea Comisiei multidisciplinare intrașcolare”; 

 Ordin nr. 128-ab din 01.09.2021 ” Cu privire la formarea Comisiei pentru Protecția Drepturilor Copilului” 

 Plan de acțiuni privind  prevenirea și eliminarea violenței din mediul școlar și social; 

Constatări Sunt planuri de evacuare, indicatoare de orientare în incinta edificiului .Stingătoarele sunt  cu termene de valabilitate 
actuale/ lăzi cu nisip, lopată şi căldare. Colaborări cu Servicii SE 

Pondere și punctaj 

acordat 

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



 Proiect unic managerial instituțional pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința consiliului profesoral la început de an 

școlar.  

 Planul de activitate a ,,Școlii părinților,, pentru anul de studii 2021-2022. Planul ședințelor generale de părinți în instituție pentru 

anul de studii 2021-2022 (Registrul de procese-verbale). 

 Planul de activitate a diriginților de clasă. Planul ședințelor de părinți pentru fiecare clasă (Registrul de procese-verbale). 

 Politica de Protecție a copilului în IPLT „Alexandru cel Bun”, aprobată la ședința comună a  Consiliului profesoral 

 „Cu privire la aplicarea actelor normative și legislative ce țin de prevenirea, identificarea, evaluarea, referirea, asistența și 

monitorizarea copiilor, victime potențiale ale violenței, neglijării, exploatării și traficului” 

 Constituirea Grupului de lucru intrașcolar. 

 Organizarea acțiunilor dedicate Săptămânii siguranței pe Internet”; 

 Planul de activitate al Comisiei pentru protecția drepturilor copilului în anul de studii 2021-2022; 

 Plan de acțiuni ANET pentru anul de studii 2021-2022; 

 Lunarul propagării cunoștințelor juridice „Noi și Legea”; 

 Zilele Europei, 11-14 mai 2022; 

 Listele nominale ale familiilor social-vulnerabile beneficiare de ajutor material pentru școlarizarea copiilor în anul de 2021-2022, 

proces verbal al ședinței consiliului de administrație și  al ședinței consiliului profesoral; 

 Listele nominale ale elevilor propuși pentru alimentație gratuită,  

 Ziua Europeană a Protecției datelor cu caracter personal, conform planului. 

 

 

Constatări 

Instituţia colaborează cu APL, comisariatul de poliţie și asistentul social ce vizează soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare a copilului, 

participă şi cooperează cu membrii Grupului de lucru intrașcolar. 

Fiecare diriginte comunică cu familiile elevilor prin intermediul şedinţelor de clase, agendelor elevilor,a grupurilor iniţiate de diriginte 

pe reţelelor de socializare sau/şi e-mailuri; 

Instituţia colaborează cu APL şi comisariatul de poliţie ce vizează soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare a copilului, participă şi 

cooperează cu membrii comisiei. 

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

completarea Registrului de evidență ANET 

Parteneriatul școală-familie se realizează prin ședințe de părinți, ședințe ale ,,Școlii părinților,,. Diriginte comunică cu familiile elevilor 

prin intermediul grupurilor Viber 

Instituţia colaborează şi cu alte instituţii publice cu atribuții legale. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criterilor:1 Punctaj acordat:1 

Domeniu: Capacitate instituțională 

 Indicator: 1.2.2. Utilizarea eficientă a resurselor interne (personal format) și comunitare (servicii de sprijin familial, asistență parentală etc.) pentru 

asigurarea protecției integrității fizice și psihice a copilului. 

Dovezi  Ordin nr.126 -ab din 01.09.2021 ,,Cu privire la constituirea comisiei multidisciplinare intrașcolare”; 

 Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare; 

 Ședințe cu părinții, vizite la domiciliu; 

 Instruirea/formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar în domeniul managementului educațional si instituțional, a 

părinţilor privind aplicarea procedurilor legale în organizarea instituţională şi de intervenţie în cazurile de abuz, neglijare,violenţă. 



 Plan managerial unic pentru anul de studii 2021-2022,elaborat de membrii colectivului prin intermediul structurilor interne de 

dirijare și control(comisii metodice,consiliul de administrație,consiliul metodic,CEAC din instituție). 

 Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare 

 Psihologul școlar activează în baza Planului aprobat de Consiliul profesoral Există 1 cabinet pentru serviciul psihologic. 

 Există unitate de asistent medical, 1 cabinet medical bine echipat și izolator. 

Constatări Instituția valorifică resursele existente în instituție și în comunitate pentru a asigura protecția integrității fizice și psihice a fiecărui copil. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criterilor:1 Punctaj acordat: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 

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie; 

 Planul de acțiuni privind reducerea violenței în mediul școlar, anul de studii 2020-2021,aprobat de către directorul instituției; 

 Ordin nr. 126-ab din 01.09.2021 ,,Cu privire la constituirea comisiei multidisciplinare intrașcolare”; 

 Proiecte didactice (Dezvoltare personală); 

 Dovezi de informare și discuții cu părinții la subiecte legate de combaterea violenței. 

 Rapoarte, note informative; Fotografii; 

 Proiect unic managerial instituțional pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința consiliului profesoral; 

 Planul individual de activitate al directorului adjunct pentru educaţie, pentru anul de studii 2021-2022; 

 Planul de acțiuni privind reducerea violenței în mediul școlar, anul de studii 2021-2022, aprobat de către directorul instituției; 

 Planul acțiunilor de prevenire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, conform Metodologiei de aplicare a Procedurii de 

organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, 

trafic al copilului din 23 august 2013, ordinul ME nr. 858, aprobat de către directorul instituției; 

 Respectarea procedurii conform cerințelor Metodologiei de aplicare a procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrărilor 

instituțiilor de învățământ preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic de copii (ANET); 

 Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare;  

 Procese-verbale ale ședințelor Comisiei pentru protecția drepturilor copilului; 

 Planul anual de activitate al psihologului, pentru anul de studii 2021-2022; 

 Planul anual de activitate al cadrului de sprijin, pentru anul de studii 2021-2022; 

 Materiale didactice și informative: proiecte / scenarii de activități educaționale de prevenire și combatere a oricărui tip de violență; postere / 

pliante ce informează în legătură cu prevenirea violenței;  

 Proiecte de lungă şi scurtă durată la dezvoltarea personală; 

 ,,Școala părinților,,: ședințe de informare și discuții cu părinții la subiecte legate de combaterea violenței,reușita elevului,eșecuri școlare,etc.. 

 Lunarul propagării cunoștințelor juridice „Noi și Legea” 

 Ședința de informare a elevilor despre fenomenul violenței și consecințele psihologice și juridice ale acesteia,  

 Managementul clasei „Hărțuirea și discriminarea în rândurile copiilor”,  

 Săptămâna Siguranței pe Internet,  

 Ziua Europeană a Siguranței pe Internet,  

 Ziua Internațională a Nonviolenței în școală „Oprește bullyng-ul”,  

 Săptămâna Drepturilor copilului,  

 Campania Națională „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”,  



 

Constatări 

Instituția promovează activităţi de prevenire a tuturor formelor de violenţă asupra copilului, precum şi a violenţei în familie. În anul curent, 

au fost realizate activități în colaborare cu Inspectoratul de Poliție sect.Centru, cu Direcția Asistență socială; 

Fișe de sesizare a cazurilor de violență și abuz, inclusiv în mediul online.  

Demersuri instituționale către Inspectoratul de Poliție, Direcția Asistență socială , Direcția Drepturilor Copilului etc. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criterilor:1 Punctaj acordat:  1 

Indicator: 1.2.4. Accesul elevilor/copiilor la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice, mintale și emoționale și implicarea personalului și a 

partenerilor instituției în activitățile de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății. 

Dovezi  Planul de activitate al cadrului de sprijin; 

 Comisia Multidisciplinară Intrașcolară 

 Serviciul Psihologic 

 Serviciu medical. 
Constatări Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii de sprijin. Activitatea favorabilă și eficientă a Centrului de resurse;  11 PEI-uri 

adaptatate nivelului psihopedagogic al elevilor cu CES. 

În instituție, activează  Centrul de Resurse, ce asigură accesul tuturor elevilor la serviciul cadrului didactic de sprijin. Existența PEI 

pentru 11 elevi. Elevii cu CES au fost evaluați de către SAP Chișinău. 

Psihologul școlar organizează  permanent ședințe de consiliere a elevilor și a familiilor acestora. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criterilor: 

1,75 

Punctaj acordat:1,75 

 

TOTAL Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate  

comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui elev/ copil  

4.75 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

(Punctaj maxim acordat – 5)  

 

Domeniu: Management 

Indicator: 1.3.1. Colaborarea cu familiile, cu serviciile publice de sănătate și alte instituții cu atribuții legale în acest sens în promovarea valorii sănătății 

fizice și mintale a elevilor/ copiilor, în promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate. 

 

   

D
o
v
ez

i 

 Proiect  managerial instituțional pentru anul de studii 2021-2022,discutat și aprobat la ședința consiliului profesoral; 

 Planul individual de activitate al directorului adjunct pentru educaţie, pentru anul de studii 2021-2022; 

 Planul individual de activitate al psihologului școlar, pentru anul de studii 2021-2022. Cabinetul serviciului psihologic; 

 Actele normative ce demonstrează monitorizarea activităţii fizice şi mintale a elevilor; Planul anual de activitate al cadrului 

didactic de sprijin, pentru anul de studii 2021-2022. Funcționarea Centrului de resurse   

 Planul anual de activitate al asistentului medical. Funcționarea cabinetului medical; 

 Parteneriat cu Centrul de sănătate din or. Sîngera; 

 Ord. 108-ab din 17.11.2020 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă” 

 Ord. 126-ab din 14.12.2020 „Cu privire la organizarea activităților în perioada vacanței de iarnă și respectarea măsurilor de 

siguranță a vieții și protecției copilului” 

 Ord. 59-ab din 17.05.2021 „Cu privire la măsurile de siguranță a vieții și protecției copilului în perioada vacanței de vară” 

 Ședințe de informare a părinților în clase, vizând subiectul susținerii sănătății fizice și mintale a elevilor.  

 Aviziere / site-ul instituției: ip-lthyperion.md 

 Monitorizarea zilnică a frecvenței elevilor în condiții de pandemie de COVID-19. Existența Registrului de evidență a frecvenței. 

Constatări Instituția colaborează cu familiile și serviciul public de sănătate în organizarea și desfășurarea activităților de promovare a valorii 

sănătății fizice și mintale a elevilor și a stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate. Planul anual de activitate al lucrătorului 

medical este aprobat și conține perioadele de realizare a activităților. 

Ședințe online de informare a elevilor, angajaților, de către asistentul medical, privind profilaxia COVID-19, dar și alte maladii ale 

copiilor. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criterilor: 

1.75 

Punctaj acordat:1,75 

 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator: 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, 

traininguri, sesiuni de terapie educațională etc.) pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor. 



   

D
o
v
ez

i 

 Materiale didactice din cadrul activităţilor metodice; 

 Actele normative ce demonstrează monitorizarea activităţii fizice şi mintale a elevilor; 

 Ore de dirigenție , pliante, gazete de perete „Violența naște violență”; 

 Centrul de resurse pentru educație incluzivă; 

 Raport;Chestionare, teste, anchete; 

 Amenajarea cabinetului de serviciu psihologic, conform Standardelor de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare în 

instituțiile de învățământ secundar general, ord. MECC nr. 193 din 26.02.2019; 

 Activități cu elemente de training, realizate de către psihologul liceului. 

 Amenajarea Centrului de Resurse EI, conform Standardelor de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare în instituțiile de 

învățământ secundar general, ord. MECC nr. 193 din 26.02.2019; 

 Dotarea cabinetului medical, conform Standardelor de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare în instituțiile de 

învățământ secundar general, ord. MECC nr. 193 din 26.02.2019; 

 Cabinetele la disciplinele școlare dotate conform Standardelor de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare în instituțiile 

de învățământ secundar general, ord. MECC nr. 193 din 26.02.2019; 

 Dotarea 100% a laboratoarelor de specialitate (biologie, chimie, fizică).  

 Dotarea bibliotecii școlare, completarea anuală a lotului de carte (spațiu ce asigură un confort psihoemoțional confortabil). 

 Materiale didactice la disciplinele școlare: planșe, cărți, ghiduri etc.. 

 Sala de sport dotată conform normelor. 

 Sala de mese (cantina școlară). 

 Carnete de evidență a sănătății copiilor și a angajaților; 

 Registrul de evidență a îmbolnăvirilor; 

 Registru de evidență a elevilor cu maladii; 

 Lista elevilor eliberați de efort fizic din cadrul orelor de educație fizică. 

Constatări Instituția asigură cu condiţii fizice, resurse materiale și metodologice. Instituția susține dezvoltarea personalităţii copilului, a 

capacităţilor şi a aptitudinilor lui spirituale şi fizice la nivelul potenţialului său, satisfacerea cerinţelor educaţionale ale copilului 

Serviciile de susținere a copilului organizează și desfășoară diverse activităţi terapeutice și informative pentru profilaxia problemelor 

psihoemoționale ale elevilor. 

Instituția susține dezvoltarea personalităţii copilului, a capacităţilor şi a aptitudinilor lui 

spirituale şi fizice la nivelul potenţialului său, satisfacerea cerinţelor educaţionale ale copilului. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criterilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 0,75 

 

Domeniu: Curriculum / proces educațional 

Indicator: 1.3.3. Realizarea activităților de promovare/ susținere a modului sănătos de viață, de prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri etc., luarea 

măsurilor de prevenire a surmenajului și de profilaxie a stresului pe parcursul procesului educațional și asigurarea accesului elevilor/ copiilor la programe ce 

promovează modul sănătos de viață. 



   

D
o
v
ez
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 Program de activitate al serviciului medical; 

 Existenţa şi completarea panou de afişaj periodic;Chestionare, anchete, note informative,Registre de evidenţă medicală; 

 Planul de activitate al Consiliului de elevi; 

 Proiectare de lungă durată la orele de dezvoltare personală; 

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie;   

 Planul desfăşurării zilei sănătăţii 

 Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința consiliului profesoral; 

 Planul individual de activitate al directorului adjunct pentru educaţie, pentru anul de studii 2020-2021; 

 Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice / diriginți 

 Proiectarea de lungă durată la disciplina Dezvoltare personală: modulul „Modul de viață sănătos”, „Asigurarea calității vieții” 

 Desfășurarea activităților în cadrul Săptămânii Europene a Imunizării, conform planului aprobat 

 Organizarea și desfășurarea bilunarului ecologic „Mediul ambiant – grija și atenția cuvenită”, conform planului aprobat; 

 Campania de informare despre modul sănătos de viață, organizată de Consiliul Elevilor  

 Organizarea și desfășurarea campaniei OMS „Să construim o lume mai corectă și mai sănătoasă”, conform planului aprobat; 

 Ora Planetei, Ora Ecologică cu tema „Schimbări climaterice –provocarea secolului XXI”, 29 martie-02 aprilie 2021 

 Curs pentru părinți: „CONECT – dezvoltarea psiho-emoțională a adolescenților”, organizat de către psihologul  

 Implicarea în proiectul ATU „Arta de la geamul tău”, filmul cu tema: „COVID-ul nu este apocalipsa” 

 Managementul clasei „Protecția contra COVID: măsuri de protecție în drum și de la școală”,  

 Ziua Mondială a spălatului pe mâini. 

Constatări Preocuparea cadrelor didactice pentru încurajarea și sprijinirea elevilor în manifestarea inițiativelor de a realiza activități de 

promovare a modului sănătos de viață.Elevii au acces la proiecte și programe educative ce susțin modul sănătos de viață 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform 

criterilor:1,5 

Punctaj acordat:1,5 

 

TOTAL Standard 1.3. Instituția de învățământ oferă servicii de suport pentru 

promovarea unui mod sănătos de viață 

4,75 puncte 

 

Dimensiune I. 

SĂNĂTATE, 

SIGURANȚĂ, 

PROTECȚIE 

Puncte forte Puncte slabe 

 Asigurarea pazei şi securităţii şcolii, a teritoriului aferent, siguranţa elevilor pe 

toată durata programului şcolar şi în cadrul activităţilor şcolare; 

 Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea unui proces educaţional de 

calitate; 

 Instruirea/formarea continuă a personalului didactic în domeniul 

managementului educațional si instituțional, a părinţilor pentru aplicarea 

procedurilor legale în organizarea instituţională şi de intervenţie în cazurile de 

buz, neglijare, violenţă; 

 Volum mare de responsabilităţi, la 

personalul didactic, de conducere și 

nondidactic;  

 Criza epidemiologică actuală cu Covid-19;  

 



 Planificarea şi realizarea diferitor activităţi şcolare şi extraşcolare de prevenire şi 

combatere a violenţei în şcoală cu/fără implicarea părinţilor sau a altor 

reprezentanţi ai comunităţii; 

 Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii de sprijin pentru dezvolare 

fizică, psihică şi emoţională: centrul de resurse; 

 Organizarea alimentației elevilor într-o cantină școlară îngrijită la treapta 

primară, gimnazială și liceală; 

                                                                           

 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

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

( Punctaj maxim acordat -6 puncte) 

Domeniu: Management 

Indicator: 2.1.1. Definirea, în planul strategic/ operațional de dezvoltare, a mecanismelor de participare a elevilor/copiilor la procesul de luare a deciziilor, elaborând 

proceduri și instrumente ce asigură valorizarea inițiativelor acestora și oferind informații complete și oportune pe subiecte ce țin de interesul lor imediat. 

Dovezi  Proiect de dezvoltare instituțională 2019-2024, periodic revizuit în urma  consultărilor publice cu părinții, elevii și comunitatea; 

 Proiect  managerial instituțional pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința consiliului profesoral; 

 Planul individual de activitate al directorului adjunct pentru educaţie, pentru anul de studii 2020-2021. 

 Planul de activitate al Consiliului de administrație. Regulamentul de funcționare a CA; 

 Planul de activitate al Consiliului profesoral. Regulamentul de organizare și funcționare a IPLT „Alexandru cel Bun,, 

 Planul de activitate al Consiliului Elevilor. 

 Activitatea ,,Școlii Părinților,,, la nivel de instituție și în clase; 

 Chestionarea elevilor și a părinților privind organizarea activităților educaționale. 

Constatări Instituția acordă elevilor dreptul de a fi aleşi în structurile de conducere ale instituţiei de învăţământ CP, CA, CE etc..  şi să participe la 

evaluarea şi promovarea calităţii învăţământului. Elevii participă activ la procesul de luare a deciziilor cu referire la activitatea instituției. 

Inițiativele elevilor sunt auzite și valorificate. 

Elevii și părinții participă la acțiuni de caritate. 

Pondere și punctaj Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 

1 

Punctaj: 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator: 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită democratic și autoorganizată, care participă la luarea deciziilor cu privire la 

aspectele de interes pentru elevi/ copii. 

Dovezi   Existența Consiliului Elevilor şi a actelor normative ce vizează activitatea acestuia; Elaborat Codul de Conduită al Elevilor în Școala 

prietenoasă Copilului. 

 Planul de activitate al Consiliului Elevilor, aprobat la ședința consiliului; 

 Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor: 

 Raportul de activitate anual al Consiliului Elevilor;  



 Organigrama Instituției privind organizarea activității extracurriculare; 

Constatări  Existența Consiliului Elevilor şi acte ce vizează activitatea acestuia;Consiliul Elevilor și Departamentele  au fost alese în mod democratic. 

Reprezentantul Consiliului Elevilor participă la luarea deciziilor cu privire la toate problemele de interes pentru elevi. La ședințele 

Consiliului Elevilor se discută diverse probleme ale liceului. 

Alegerea, în mod democratic, a membrilor CE și a președintelui acestuia. 

Susţinerea şi încurajarea elevilor de a participa activ atât în viaţa şcolii, cât și în afara ei. 

Reprezentantul Consiliului Elevilor participă la luarea deciziilor cu privire la problemele de interes din activitatea instituției: CP, CA etc. 

La ședințele Consiliului Elevilor se discută diverse chestiuni ale liceului, care, ulterior, sunt diseminate în comunitatea educațională. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

1,5 

Punctaj: 1,5 

 

Indicator: 2.1.3. Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a elevilor/copiilor (pagini pe rețele de socializare, reviste și ziare 

școlare, panouri informative etc.) 

Dovezi   Mijloace de comunicare scrise ( fax, scrisori, mesaje); 
 Avizierul Instituției; 
 Panoul Consiliului elevilor; 
 Boxa de sugestii; 
 Grup Viber și pagina web www.alexandrucelbun.md 
 Rețelele de socializare: Facebook; 
 Discuții individuale cu elevii; 
 Expunerea și argumentarea opiniilor în timpul orelor. 

 Reprezentanţi ai elevilor în CA; 

 Aplicarea diferitor mecanisme de informare cu privire la subiecte ce ţin de aspecte ale vieţii şcolare şi participarea elevilor la soluţionarea 

problemelor şi luarea deciziilor la nivel de instituţie; 

 Mijloace de informare:   

 Rapoarte ale activităţii Consiliului Elevilor. 

 Chestionare, anchete. 

Constatări  Instituția de învățământ dispune de mijloace de comunicare, funcționale, care asigură dreptul elevilor la opinia liberă. Printre mijloacele 

de comunicare practicate la nivel de instituție sunt: discuțiile individuale cu elevii, expunerea și argumentarea opiniilor în timpul orelor; 

panourile informaționale amplasate pe holuri, pagina web  www.alexandrucelbun.md, 

Elevii își pot exprima opinia cu privire la toate aspectele de interes în cadrul ședințelor Consiliului Elevilor, Consiliului de administrație, 

Consiliului profesoral etc. 

Elevii au libertatea de a-și expune opiniile, anonim, scriind bilețele și plasându-le în urna pentru opinii. 

Difuzarea de emisiuni săptămânale dedicate vieții școlare, cu participarea activă a elevilor din toate ciclurile de învățământ. 

Elevii organizează/participă la diferite activități educaționale/comunitare, atât la nivel de instituție, cât și la nivel municipal. De asemenea 

elevii sunt implicați în diverse proiecte educaționale. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj: 1 

 

http://www.alexandrucelbun.md/
http://www.alexandrucelbun.md/
http://www.ltminerva.educ.md/
http://www.ltminerva.educ.md/


Domeniu: Curriculum / proces educațional 

Indicator: 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/copiilor în consilierea aspectelor legate de viața școlară, în soluționarea problemelor la nivel de colectiv, în 

conturarea programului educațional, în evaluarea propriului progres. 

Dovezi   Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor. 

 Organizarea olimpiadelor şcolare locale la disciplinele de studiu; 

 Participarea la olimpiadele școlare, de orice nivel; 

 Încadrarea elevilor în diverse proiecte educaționale; 

 Participarea elevilor la activitățile extracurriculare; 

 Participarea elevilor în viața comunității (evenimente memorabile, , Ziua Internațională a Copiilor ,Ziua sportului etc.) 

 Cererile elevilor pentru selectarea disciplinelor opționale și a cercurilor pe interese, secții sportive. 

 Consultarea elevilor în procesul de elaborare a orarului pentru activitățile extracurriculare. 

 Implicarea elevilor din grupele speciale în cadrul activităților fizice, conform recomandărilor medicale. 

 PEI în corespundere cu cerințele speciale ale elevilor. 

 Consilierea elevilor de către psiholog în diverse probleme legate de viața școlară. 

 Elaborarea orarului sunetelor în corespundere cu Planul-cadru pentru anul de studii 2021-2022. 

Constatări  Pe parcursul activităților didactice și organizaționale, elevii și-au dezvoltat abilități de a se implica în viața școlară. 

Elevii se implică plenar în activitatea instituției la nivel organizațional și decizional. 

Administrația instituției colaborează permanent cu reprezentanții Consiliului Elevilor pentru a coordona eficient activitatea în beneficiul 

tuturor subiecților educaționali. 

Implicarea elevilor la nivel de instituție este demonstrată prin multitudinea de activități în care aceștia sunt implicați, atât la nivel de 

instituție, cât și la nivel de comunitate. Elevii sunt implicați permanent în consilierea aspectelor legate de viața școlară, participă la 

soluționarea problemelor la nivel de clasă, școală, inclusiv comunitate. Cadrele didactice încurajează participarea elevilor la evaluarea 

propriului progres școlar. În instituție se atestă diplome de participare la olimpiade, concursuri etc. Elevii au acces la infrastructura 

informațională a instituției: internet, pagina web www.alexandrucelbun.md a instituției. Aceștia au oportunitatea de a participa și de a se 

implica în proiecte la nivel de comunitate, precum colectarea donaţiilor în cadrul acțiunilor de binefacere. Prin chestionarea opiniilor 

elevilor sunt soluționate multiple probleme la nivel de liceu. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere:2 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj: 1 

 

TOTAL Standard  2.1. Copiii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare 4,5 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orizont.org/


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

 (Punctaj maxim acordat – 6)  

Domeniu: Management 

Indicator: 2.2.1. Existența unui set de proceduri democratice de delegare și promovare a părinților în structurile decizionale, de implicare a lor în activitățile de 

asigurare a progresului școlar, de informare periodică a acestora 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 fiecare clasă; 

 Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Reprezentativ al părinților; 

 Planul de activitate al Consiliului Reprezentativ al părinților; 

 Doi părinți fac parte din Consiliul Administrativ al instituției; 

Constatări  Consiliul Reprezentativ al părinților  este format din președinții Comitetelor de părinți la nivel de clasă.  Informarea şi implicarea 

părinţilor în procesul educaţional şi în diferite structuri au rol de decizie.  În contextul pandemiei cu Covid-19, au fost aplicate numeroase 

chestionare online privind calitatea procesului educațional la distanță, consultarea modelelor privind redeschiderea instituției. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj: 1 

 

Indicator: 2.2.2. Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității, pe aspecte ce țin de interesul elevului/ copilului, și a acțiunilor de 

participare a comunității la îmbunătățirea condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi/ copii. 

Dovezi  Colaborarea cu APL , Biblioteca sătească,  Biserica, Centrul de Sănătate Publică a Medicilor de Familie or. Sîngera.  

Constatări  Instituția organizează ședinţele online și în spatial deschis cu părinţii în scopuri de informare, privind activitatea de organizare și de 

planificare a activităţilor educaţionale.  

 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj: 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator: 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la participarea în consiliul de administrație, implicarea lor și a elevilor, ca structuri 

asociative, în luarea de decizii, beneficiind de mijloace democratice de comunicare, implicarea părinților și a membrilor comunității în activități organizate în baza 

unui plan coordonat orientat spre educația de calitate pentru toți copiii. 

Dovezi   Ordin cu privire la numirea părinților în Consiliul de Administrație. 

 Implicarea CRP în rezolvarea problemelor ce țin de absenteeism, violență, neglijare (la necesitate). 

Constatări    Cu  scopul de a îmbunătăți transparența  deciziilor întru eficacitatea procesului educațional, la fiecare ședință a Consiliului de 

Administrație, participă reprezentantul  părinților , elevilor, APL. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

1,5 

Punctaj: 1,5 

 



Domeniu: Curriculum / proces educațional 

Indicator: 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinților și a comunității la elaborarea documentelor programatice ale instituției, la 

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

Dovezi   Şedinţe tematice cu părinţii la nivel de clasă; 

 Şedinţe generale cu părinţii și ale  Consiliului Reprezentativ al Părinților: 

Constatări  Elevii și părinți participă la aprobarea Proiectului de buget pentru anul de studii 2021-2022 . 

Transparența bugetului instituției  făcut public la 3/6/9/12 luni. 

Nu toți părinții participă la ședințele tematice cu părinții și consultări publice. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

1,5 

Punctaj: 1,5 

 

TOTAL Standard 2.2. Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în procesul decisional 5 puncte 

 

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

 (Punctaj maxim acordat – 6)  

Domeniu: Management 

Indicator: 2.3.1. Promovarea respectului față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă, prin actele reglatorii și activități organizate de instituție. 

Dovezi   Decadele pe disciplinele școlare organizate anual (Informatica, Matematică) 

 Promovarea şi monitorizarea respectului pentru diversităţi culturale, etnice, lingvistice, religioase prin elaborarea pleanturilor cu 

tematică ,, Toleranța în viziunea copiilor”;,Poster ,, Holocaustul,,; 

 Concursul Internațional  „A ruginit frunza din vii”; 

 Festivalul Internațional „Colinde, colinde”; 

 Concursul Internațional al Cântecelor de Crăciun; 

 Concursul Internațional „Surprize de Crăciun; 

 Concursul Internațional „PRO –Lectura”; 

 „Pe aceeași undă”; 

 „Cosița de versuri și culoare; 

 Festivalul-concurs municipal „Hristos a înviat" 

Constatări   Activităţi educaţionale privind respectarea diversităţii culturale, etnice, lingvistice, religioase.În cadrul acestor activități, cadrele didactice 

facilitează comunicarea și colaborarea între copiii de diferită origine etnică și culturală. 

 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj: 1 

 

Indicator: 2.3.2. Monitorizarea modului de respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice, religioase și de valorificare a multiculturalității în toate 

documente și în activitățile desfășurate în instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea principiilor 

democratice. 



Dovezi   Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința consiliului profesoral, conține dimensiunea 

promovarea şi monitorizarea respectului pentru diversităţi culturale, etnice, lingvistice, religioase; 

 Planul de activitate al directorului adjunct pe educație; 

 Planul de activitate a Comisiilor metodice 

 Curriculumul la disciplina „Dezvoltare personală” 

 Proiectele de lungă durată și de scurtă durată la disciplina „Dezvoltare personală”; 

 Curricula disciplinare: „Educația moral-spirituală”, „Educație pentru societate”; disciplinele opționale: „Educație prin film”, 

„Educație pentru echitate de gen și șanse egale”, „Educație pentru dezvoltarea comunității”, „Integrarea europeană pentru tine”,  

„Descoperă Moldova”; 

 Ord. DGETS nr. 07 din 11.01.2021 „Cu privire la organizarea și desfășurarea seminarului atelier pentru șefii comisiilor metodice 

Consiliere și dezvoltare personală, cu genericul „Instrumente creative pentru promovarea Învățământului Dual din Republica 

Moldova”. 

Constatări  Atât în Programul de dezvoltare, cât și în Planul managerial anual al liceului, sunt planificate ținte strategice, care prevăd combaterea 

stereotipurilor și prejudecăților, promovarea educației interculturale. 

Activități de cultură organizațională (excursii, vizite, mese rotunde de comunicare nonformală). 

Misiunea și viziunea instituției prevăd promovarea şi monitorizarea respectului pentru diversităţi culturale, etnice, lingvistice, religioase. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj: 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator: 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev/copil indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică, 

religioasă, încadrarea în promovarea multiculturalității, valorificând capacitatea de socializare a elevilor/copiilor și varietatea de resurse (umane, 

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

Dovezi   Încadrarea elevilor în cercuri pe interese și secții sportive. 

 Implicarea elevilor în activitățile extracurriculare. 

Constatări  Asigurarea condiţiilor și a spaţiului educaţional încât să faciliteze comunicarea şi colaborarea între copii de diferită origine etnică, 

culturală. Activităţi educaţionale privind respectarea diversităţii culturale, etnice, lingvistice, religioase.  Sunt desfășurate activități de 

promovare a valorilor naționale și de stat. Spații educaționale prietenoase copiilor. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj: 0,75 

 

 

Domeniu: Curriculum / proces educațional 

Indicator: 2.3.4. Reflectarea, în activitățile curriculare și extracurriculare, în acțiunile elevilor/ copiilor și ale cadrelor didactice, a viziunilor democratice de 

conviețuire armonioasă într-o societate interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 

Dovezi   Existența simbolurilor statale în instituție. 

 Planificările cadrelor didactice. Fișele de interasistențe la ore.  



 Portofoliile cadrelor didactice, ale diriginților și ale clasei de elevi. Materiale didactice și distributive: pliante, gazete de perete, 

expoziții de desene, eseuri, machete, video-uri etc. 

 Anunțarea publică a rezultatelor activităților și expunerea pe panourile informaționale. 

 Rezultatele elevilor la concursurile pe discipline școlare și extracurriculare 

 Participarea cadrelor didactice în diverse comisii de elaborare și evaluare a activităților educaționale la disciplinele școlare și 

extracurriculare. 

Constatări   Participarea rezultativă a elevilor și a cadrelor didactice în diferite activități demonstrează viziunea democratică și de conviețuire 

armonioasă într-o societate interculturală, promovând valorile multiculturale 

Organizarea și desfășurarea orelor la Dezvoltarea personală, Educație pentru societate, ce abordează subiectele de interculturalitate și 

multiculturalitate. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj: 0,75 

 

TOTAL Standard 2.3. Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să 

conviețuiască într-o societate interculturală bazată pe democrație 

5 puncte 

 

 

Dimensiune II.  

PARTICIPARE 

DEMOCRATICĂ 

Puncte forte Puncte slabe 

 1)Interesul moderat al elevilor pentru activități 

extracurriculare;  

2) Existenţa unui Consiliu al elevilor eficient. 

3)Acces la informaţie prin intermediul internetului.  

4)Existența unui Centru de resurse pentru copii cu 

CES.  

5)Comunicarea on-line in cadrul comunitătii școlare 

 6) Pagina de facebook și web a instituției  

7)Tradiţii ale şcolii  

8)Consiliul de administrație care funcționează 

conform Codului educației.  

1)Scăderea interesului pentru învăţare și implicare din partea unor elevi;  

2)Volum mare de teme și sarcini didactice propuse elevilor;  

3)Pierderea elevilor cu potenţial intelectual la etapa de trecere de la treapta de 

şcolaritate primară spre treapta gimnazială; 

 4)Proces educațional la distanță care nu a permis participarea și implicarea tuturor 

elevilor;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensiune III INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

 

Standard *3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, origine și staresocială, apartenență religioasă, stare a 

sănătății și creează condiții optime pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional. 

(Punctaj maxim acordat – 8) 

Domeniu: Management 

Indicator: 3.1.1. Elaborarea planului strategic și operațional bazat pe politicile statului cu privire la educația incluzivă (EI), a strategiilor de formare 

continuă a cadrelor în domeniul EI, a proiectelor de asigurare a incluziunii prin activități multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de sprijin 

pentru elevii cu CES. 

Dovezi   Regulamentul intern al instituției aprobat la Consiliul Profesoral și prin ordinul intern nr. 01-17/17-ab din 10 februarie 2020, conține 

sarcini ce prevăd asigurarea incluziunii, respectării și egalității de șanse pentru toți copii; 

 Plan managerial al Liceului pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința Consiliului Profesoral; 

 Promovarea la nivel de instituţie de învăţământ a politiii educaţionale a statului cu privire la educaţia incluzivă; 

 Ordin intern  „Cu privire la constituirea Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare” 

 Planul de activitate al Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare pentru anul de studii 2021-2022 

 Fișa-post a cadrului didactic de sprijin, elaborată în baza Reperelor metodologice privind activitatea cadrului didactic de sprijin în 

instituțiile de învățământ general, ord. MECC nr. 209 din 27.02.2018; 

 Fișa-post a psihologului școlar, elaborată în baza Reperelor metodologice privind activitatea psihologului în instituțiile de învățământ 

general, ord. MECC nr. 02 din 02.01.2018; 

Constatări  Instituția  își planifică în planurile strategice și operaționale activități cu privire la formarea cadrelor didactice în domeniul educației 

incluzive și  elaborează documente de asigurare a serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES. Cadrele didactice dispun de pregătire specială 

în abordarea elevilor cu CES. 

Centrul de Resurse este funcțional, fiind bine dotat. Anual, Centrul de Resurse se completează cu materiale necesare. 

Cadrul didactic de sprijin deține portofoliul documentelor ce reglementează activitatea Centrului de Resurse. 

Cadrul didactic de sprijin participă la seminarele metodologice organizate de către SAP și DGETS . 

În documentele interne ale instituției sunt prevăzute activități de organizarea și desfășurarea procesului educațional pentru elevii cu CES. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere:2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

1,5 

Punctaj: 1,5 

 

Indicator: 3.1.2. Funcționalitatea structurilor, a mecanismelor și procedurilor de sprijin pentru procesul de înmatriculare și incluziune școlară a 

tuturor copiilor, inclusiv de evidență și sprijin pentru copiii cu CES. 

Dovezi   Ordinul   privind crearea Comisiei multidisciplinare CMI; 

 Activități curriculare și etracurriculare cu participarea tuturor copiilor cu CES; 

 Înmatricularea / admiterea în instituție se realizează la solicitarea părinților, în baza Metodologiilor existente 

 Dosarul personal al elevului cu CES, actualizat la necesitate 

 Activitatea Centrului de Resurse, ce activează în baza Metodologiei de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru Educația 

Incluzivă din instituția de învățământ preuniversitar, ord. ME nr. 100, 26 februarie 2015; 

 Activitatea cadrului didactic de sprijin; 

 Activitatea serviciului psihologic; 

 Activitatea serviciului medical. 



Constatări  În instituție funcționează mecanisme, care asigură protecția drepturilor copilului, serviciul de consiliere psihologică a copiilor; Există mecanisme 

și proceduri de sprijin pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Foarte eficientă monitorizarea activității CREI de către SAP Chișinău. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea 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 școlaritate, evidența înmatriculării elevilor indicatorul se aplică IET, școlilor primare, gimnaziilor, liceelor, instituțiilor de învățământ 

general cu programe combinate 

Dovezi   Cartea de ordine privind activitatea de bază: 

 Raportul statistic ŞGL-1 – completat corect, prezentat anual la DGETS Chișinău; 

 Baza de date SIME – completată şi actualizată anual de către diriginţii de clasă; 

 Instituția deține: 

 Registrul alfabetic al elevilor 

 Dosarele personale ale elevilor, inclusiv cu CES 

 Registrul de evidență al actelor de studii 

 Cartea de ordine privind activitatea de bază 

 Cartea de procese-verbale a Consiliului de Administrație 

 Cartea de procese-verbale a Consiliului Profesoral 

 Cartea de procese-verbale a Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare 

Consiliul Elevilor implică în diverse activități elevii din instituție, inclusiv cei cu CES 

Constatări  În localitate este un singur liceu, dar sunt și copii ce migrează în instituțiile din localitățile învecinate. Crearea și completarea bazei de date a 

tuturor copiilor de vârstă şcolară din districtul școlar privind evoluţiile demografice şi perspectivele de şcolarizare pentru următorii 5 ani; 

Activități comune cu APL. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj: 0,75 

 

Indicator: 3.1.4. Monitorizarea datelor privind progresul și dezvoltarea fiecărui elev/copil și asigurarea activității .Comisiei Multidisciplinare 

Intrașcolare (CMI) și a serviciilor de sprijin, în funcție de necesitățile copiilor. 

Dovezi   Evaluarea inițială / repetată de către psihologul școlar și SAP 

 Activitatea CMI. Existența proceselor-verbale 

 Activitatea psihologului. 

 Activitatea asistentului medical. Evidența cartelelor medicale ale elevilor. Colaborarea asistentului medical din școală cu Centrul de Sănătate 

Durlești 

 Baza de date SIME completată 
 Acordul părinţilor pentru evaluarea copiilor; 

 Elaborarea listelor elevilor: 

a) Liste elevilor din familii social-vulnerabile 

b) Lista elevilor din familii numeroase 



c) Lista elevilor din familii incomplete 

d) Lista elevilor din grupul de risc 

e) Lista elevilor invalizi 

f) Lista elevilor a căror părinți sunt plecați peste hotare 

g) Lista elevilor a căror un singur părinte este placat peste hotare 

h) Lista elevilor romi; 

 

Constatări  

Instituția monitorizează progresul și dezvoltarea fiecărui elev, asigură funcționalitatea Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare și servicii de sprijin 

pentru necesitățile elevilor. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea 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/copil și asigurarea unui 

Plan educațional individualizat (PEI), curriculum adaptat, asistent personal, set de materiale didactice sau alte măsuri și servicii de sprijin. 

Dovezi   Lista elevilor cu CES și recomandările de către SAP, PEI-uri elaborate;  

 Activitatea favorabilă și eficientă a Centrului de resurse; 

 Curriculum-ul modificat; 

 Note informative, rapoarte semestriale, anuale;  

Constatări  Instituția desfășoară procesul educațional pentru copii cu CES și activităti extrașcolare cu tematică. Se atestă o colaborare strânsă între CDS și 

cadrele didactice întru implimentarea PEI-lor, prin aplicarea strategiilor didactice eficiente. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj: 0,75 

 

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

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

potențialului propriu în procesul educațional. 

4 puncte 

 

 

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

diferențele individuale  

(Punctaj maxim acordat – 7) 

 

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   Regulamentul intern al instituției respectă principiul nediscriminării și a înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității, promovează 

tratamentul echitabil, egalitatea de șanse, toleranța și respectul reciproc;  

 Politica de protecție a copilului, aprobat de CA. 

o Procese verbale ale ședintelor cu părinții elevilor.  

o Rețeaua de clase, liste nominale ale elevilor pe clase; 

Constatări  Instituția deține mecanismele pentru identificarea, combaterea oricăror forme de discriminare. 
Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea 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 copiilor cu CES 

Dovezi   Plan de activitate al cadrului de sprijin și CREI; 

 Registru beneficiarilor al CREI; 

 Note informative, rapoarte, procese-verbale;  

 Activități, evenimente cu tematică respectivă. 

Constatări  Educația incluzivă ocupă un rol important în toate documentele strategice.  Instituția  promovează cultura diversității în planurile strategice 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

1,5 

Punctaj: 1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator: 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a 

situațiilor de discriminare și informarea personalului, al elevilor/copiilor și reprezentanților lor legali cu privire la utilizarea acestor proceduri 

Dovezi   Informarea cadrelor didactice  cu privire la ANET; 

 Desfășurarea Campaniei naționale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de finite umane” 

 Politica de protecție a copilului, aprobat de CA. 

 Planul de activitate a Comisiei pentru Protecția Drepturilor Copilului, pentru anul de studii 2021-2022; 

 Planul ședințelor Comisiei pentru Protecția Drepturilor Copilului, pentru anul de studii 2021-2022; 

 Portofoliul Comisiei pentru Protecția Drepturilor Copilului; 

 Planul ședințelor Grupului de lucru intrașcolar. Procesele-verbale; 

 Registrul de evidență a cazurilor ANET; 

 Registrul de sesizări ale cazurilor ANET; 

Constatări   Informarea personalului, copiilor și reprezentanților lor legali cu privire la aceste proceduri se realizează conform activităților planificate sau la 

necesitate. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj: 0,75 

 
 

Domeniu Curriculum / proces educațional 



Indicator: 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/adaptat pentru copiii cu CES, și evaluarea echitabilă a 

progresului tuturor elevilor/ copiilor, în scopul respectării individualității și tratării valorice a lor. 

Dovezi   Activități planificate cu elevii dotați în Proiectul managerial anual; 

 Curriculum modificat pentru unele discipline pentru elevii cu CES ; 

 Note informative, rapoarte semestriale, anuale; 

Constatări  Strategiile de învăţare-evaluare utilizate stimulează dezvoltarea personalităţii şi tratarea echitabilă a fiecărui elev. 

Fiecare elev cu CES studiază conform PEI.  

Profesorii elaborează curriculum adaptat și modificat la disciplinele școlare, în baza cărora se aprobă PDL pentru acești elevi. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

1,5 

Punctaj: 1,5 

 

Indicator: 3.2.5. Recunoașterea de către elevi/ copii a situațiilor de nerespectare a diferențelor individuale și de discriminare și manifestarea capacității 

de a le prezenta în cunoștință de cauză 

Dovezi   Existența Planului operațional al Comisiei pentru Protecția Drepturilor Copilului. 

 Planul operațional al Comisiei pentru cazurile de ANET. 

 Boxa de raportare a cazurilor de violență, neglijare, exploatare și trafic. 

 Proiectele de lungă și scurtă durată la disciplinele „Dezvoltare personală”, „Educație pentru societate”. 

 Tabelele de performanță ale fiecărui elev la disciplina „Dezvoltare personală”. 

 Chestionarele aplicate de către psiholog și rezultatele testelor de evaluare psiho-emoțională ale elevilor. 

 Consilieri individuale pentru elevi și părinți de către psiholog. 

Constatări  Procedurile interne de monitorizare funcționează la un nivel mediu. În instituție predomină un climat favorabil și prietenos copiilor. Elevii sunt 

familiarizați, prin diverse acțiuni și activități, cu procedurile de recunoaștere a cazurilor discriminatorii și ANET. Elevii apelează, la necesitate, la 

serviciile psihologului, dar și la asistența Coordonatorului privind cazurile ANET. 

Profesorii proiectează în cadrul orelor activități de promovare a toleranței și a diferențelor individuale. 

Cadrele didactice din instituție au fost instruite privind procedurile de prevenire, identificare, semnalare, evaluare şi soluţionarea suspiciunilor 

sau acuzaţiilor de abuz/ neglijenţă a copiilor. 

În instituție se organizează și se realizează diverse activități de profilaxie a discriminării: conversații cu elevii, săptămâni, campanii, decade, 

întâlniri cu specialiști. Diriginții claselor, psihologul învață elevii să recunoască situații de discriminare și să aplice proceduri de informare a 

administrației, cadrelor didactice a cazurilor de nerespectare a diferențelor individuale, cu cazurile de ANET. Situații de discriminare pe criterii 

de naționalitate, etnie, diferențe individuale nu s-au sesizat 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj: 0,75 

 

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

respect diferențele individuale 

5,5 puncte 

 

 



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

(Punctaj maxim acordat – 7) 

Domeniu: Management 

Indicator: 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu accesibil și sigur pentru fiecare elev/ copil, inclusiv cu CES, și 

identificarea, procurarea și utilizarea resurselor noi. 

Dovezi   Bugetul instituției, decizii ale CA, registrul de evidenţă a bunurilor materiale. 

 Registrul de evidență al bunurilor materiale achiziționate 

 Dotarea Centrului de Resurse cu materiale necesare funcționării optime 

 Dotarea Cabinetului medical  

 Achitarea formării profesionale a psihologului școlar  

 Achitarea cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice la disciplinele de profil 

 Asigurarea cu echipament tehnic a cadrelor didactice, dar și a elevilor din familiile social-dezavantajate. 

 Securizarea teritoriului școlii: gard și poartă, pe perimetrul și în incinta instituției sunt amplasate 25 camere de înregistrare video, în instituție 

activează persoană de serviciu ; 

 Acces la toate serviciile oferite de instituție (bibliotecă, sală de sport, sală de festivități, cantină, etc.); 

 Rampă/pantă de acces. 

Constatări  Resursele instituţionale existente în liceu asigură un mediu accesibil şi favorabil pentru fiecare elev.Acte de evidență a resurselor educaționale  

 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

1,5 

Punctaj: 1,5 

 

 

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

Dovezi   Statutul Instituției Publice Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”, înregistrat la 12 iunie.2013  de Ministerul Justiției al RM, prevede 

asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, la datele de interes public. 

 Proiect unic managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința consiliului profesoral; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a IPLT „Alexandru cel Bun”; 

 Politica de protecție a copilului din IPLT „Alexandru cel Bun”; 

 Legea nr. 133 din 08.07.2011, modificată în 30.12.2018 „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”. Listele semnate de către 

cadrele didactice care au fost familiarizate cu Legea în vigoare; 

 Listele semnate de către cadrele didactic cărora le-a fost adusă la cunoștință Regulamentul cu privire la comunicarea Instituției cu 

reprezentanții mass-media în cazurile care se referă la copii”; 

 Reperele metodologice privind securitatea și siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță, ord. MECC nr. 1069 din 

06.10.2020; 

 Baza de date a cazurilor ANET: Registrul de evidență a cazurilor de ANET, Registrul de sesizare a cazurilor ANET; 

 Baza de date SIME, completată și actualizată anual de către diriginții de clasă; 

 Baza de date SAPD, completată și actualizată anual de către diriginții de clasă; 

 Există Baza de date a copiilor și a familiilor din diverse grupuri sociale; 

 Raportul statistic ȘGL-1, prezentat anual la DGETS Chișinău; 



 Dosarele personale atât ale elevilor, cât și ale cadrelor didactice; 

 Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază; 

 Registrele școlare, completate conform Instrucțiunilor în vigoare; 

 Catalogul electronic din sistemul SIME; 

Constatări  Părinții elevilor își dau acordul, prin semnătura, privind plasarea pozelor  sau a altor date cu caracter personal. 

Instituția asigură protecția deplină și accesul la datele cu caracter personal în limitele prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011. În instituție 

există și sunt notificate toate regulamentele cu privire la asigurarea protecției datelor cu caracter personal și accesul, conform legii, la 

datele cu caracter public. Sunt nominalizați prin ordine interne responsabilii care au acces la datele cu caracter personal. La prelucrarea 

datelor sunt aplicate principiile prevăzute de acte naționale și internaționale. Echipa managerială monitorizează și reglementează activitatea 

arhivei școlare (cataloage, dosare personale ale elevilor și ale angajaților, etc.). 
Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj: 1 

 
Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator: 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor/copiilor, a spațiilor dotate, conforme specificului educației, a 

spațiilor destinate serviciilor de sprijin. 

Dovezi   Centru de Resurse dotat. Planul de activitate a CMI și a cadrului didactic de sprijin 

 Cabinetul psihologului. Planul de activitate a psihologului. Asigurarea serviciilor psihologice și psiho-pedagogice individuale și de grup; 

 60 de săli de clase mobilate și dotate conform Standardelor de dotare minimă a cabinetelor. Mobilierul corespunde cerințelor / condițiilor 

de dezvoltare fiziologică. 

 1 Bibliotecă și sală de lectură 

 2 săli de sport 

 1 sală de festivități 

 3 laboratoare (fizică, chimie, informatică) 

 1 cantină  

 14 blocuri sanitare renovate capital (cu 42 de scaune) din 20 de blocuri sanitare 

 1 rampă de acces pentru copiii cu dizabilități locomotorii 

 Planul de activitate a Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare pentru anul de studii 2020-2021 

Constatări  Instituţia de învăţământ asigură în mare parte un mediu accesibil pentru incluziunea tuturor copiilor. Proiectul clădirii nu este adaptat pentru copiii cu 

dezabilități, dar există rampă de acces în instituție. În instituție se asigură un mediul accesibil și sigur pentru fiecare elev/ copil. La dispoziția 

elevilor sunt: biblioteca, sala de lectură, cabinetul medical, sală de sport. Spațiul instituției este securizat, prin sistemul de semnalizare 

antiincendiar, camere de supraveghere video și serviciul de pază. Sălile sunt dotate cu mobilier și material didactic și tehnologic, conform nivelului 

de școlarizare. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

1,5 

Punctaj: 1,5 

 
Domeniu Curriculum / proces educațional 

Indicator: 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de învățământ și al auxiliarelor curriculare, utilizând tehnologii informaționale și de comunicare 

adaptate necesităților tuturor elevilor/copiilor. 

Dovezi   SAP a evaluat 6 elevi cu CES și reevaluat 8 elevi, având recomandările SAP pentru elaborarea PEI 



 Fișe de monitorizare a progresului în dezvoltarea copilului asistat (pentru 14 elevi cu CES). 

 Pe lângă Proiectările de lungă durată și scurtă durată, profesorii elaborează și modifică permanent, pentru elevii cu CES, PEI și proiecte 

didactice de lungă și scurtă durată individualizate. 

 Registrele şcolare sunt completate conform Instrucțiunii privind completarea catalogului școlar, ord. MECC nr. 590 din 26.06.2020;  

 Mijloace TIC în dotarea instituției: fiecare clasă este dotată cu un calculator / laptop, televizor, proiector, ecrane de proiecție.Cabinetul de 

informatică dotat cu  15 calculatoare, conectate la internet; 

 Toate cadrele didactice dispun de laptopuri personale.  

 Pentru buna desfășurarea a procesului educațional la distanță, cadrele didactice folosit aplicația Google Meet și ZOOM și Google Clasroom, 

de asemenea diverse instrumente WEB 2.0.: Wordwall, Padlet, Kahoot, Canva, etc. 

 Întreg spațiu al instituției beneficiază de conectare Wi-Fi 

 Fișe de evidență a lucrului cu părinții. 

 Elevii beneficiază de asistența cadrului didactic de sprijin, psihologului, logopedului în realizarea activităților educaționale. 

 În Centrul de Resurse există seturi de materiale didactice și recreative în sprijinul copiilor cu CES.  

 Profesorii, în cadrul activităților educațională, planifică activități diferențiate cu elevii. 

 Boxa de raportare a cazurilor de violență, neglijare, exploatare și trafic. 

Constatări  Cadrele didactice aplică mijloacele de învățământ și auxiliarele curriculare conform nivelului de școlarizare. În liceu, sistemic, se aplică o 

varietate largă de mijloace didactice și produse curriculare auxiliare, inclusiv TIC, adaptate necesităților celor ce învață, monitorizează 

permanent desfășurarea activităților educaționale, încurajând participarea activă a tuturor elevilor, cultivându-le programatic abilități de 

autodezvoltare pentru a-și manifesta armonios personalitatea. Sistematic se duce evidența eșecului și al succesului școlar. Administrația depune 

efort pentru a asigura cadrele didactice și elevii cu diverse mijloace didactice, inclusiv TIC adaptate necesităților tuturor elevilor. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 2 Punctaj: 2 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 3.3  :   6,5  puncte 

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

 

6 puncte 
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PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

1. Existența „Planului strategic de dezvoltare al instituției, pentru anii 2019-

2024” și Planul managerial al IPLT „Alexandru cel Bun”, pentru anul de studii 

2021-2022; 

2. Instituția asigură și evaluează formarea continuă a cadrelor didactice, 

inclusiv în domeniul educației incluzive; 

3. Funcționarea eficientă a Centrului de Resurse și a serviciilor de sprijin 

educațional (logoped, psiholog, cadru didactic de sprijin); 

1. Lipsa unui parteneriat cu alte instituții pe 

dimensiunea incluziunii educaționale; 

2. Spațiu mic pentru Centrul de Resurse EI; 

3. Direcții bine definite pentru orientarea profesională 

a elevilor cu CES; 

 



4. Instituția dispune de o Bază de date a tuturor elevilor, inclusiv a celor cu 

CES; 

5. Comisia Multidisciplinară Intrașcolară își desfășoară activitatea eficient. 

6. Dotarea instituției 100% cu echipament TIC; 

7. Elevii cu CES studiază diferențiat conform curriculumurilor adaptate sau 

modificate; 

8. Cadrele didactice posedă competențe digitale, utilizând în procesul 

educațional diverse instrumente WEB, adaptate la necesitățile tuturor elevilor. 

9. Desfășurarea seminarelor interne atât cu cadrele didactice, cât și cu părinții, 

inclusiv online. 

10. Alimentația gratuită a elevilor cu CES; 

11. Existența și dotarea spațiilor sanitare în corespundere cu necesitățile 

tuturor elevilor. 

12.  Pilotarea în instituție a proiectului „Educație pentru democrație în 

Republica Moldova 

 

 

 

Dimensiune IV EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

 

Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional de calitate 

(Punctaj maxim acordat – 13) 

Domeniu: Management 

Indicator: 4.1.1. Orientarea spre creșterea calității educației și spre îmbunătățirea continuă a resurselor umane și materiale în planurile strategice și 

operaționale ale instituției, cu mecanisme de monitorizare a eficienței educaționale 

Dovezi   Proiect de dezvoltare instituțională 2019-2024, periodic revizuit în urma  consultărilor publice cu părinții, elevii și comunitatea; 

 Proiect unic managerial instituțional pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința consiliului profesoral; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a IPLT „Alexandru cel Bun”, Planul individual al directorilor adjuncți, pentru anul de studii 

2021-2022, aprobat la ședința consiliului profesoral; 

 Planul de activitate al Consiliului Profesoral; 

 Planul de activitate al Consiliului de Administrație; 

 Ord. „Cu privire la desemnarea șefilor de comisii metodice și componența membrilor comisiilor metodice”; 

 Ord. „Cu privire la repartizarea orelor opționale și orele pentru activități extracurriculare”; 

 Ord.  „Cu privire la constituirea Comisiei de atestare”; 

 Ord.  „Cu privire la constituirea Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare”; 

Constatări  În planurile strategice și operaționale ale instituției, sunt clar formulate scopurile, obiectivele și etapele procesului managerial: proiectare, 

organizare, monitorizare şi evaluare a procesului educaţional. Este structurat pe compartimente/ domenii de activitate referitor la controlul 

intern, tematica orientativă a Consiliilor Profesorale şi de Administraţie, activitatea comisiilor metodice, activitatea bibliotecii, programul 

activităţilor educative. 

Administrația instituției demonstrează sistemic și holistic, prin planurile strategice și operaționale, orientarea spre creșterea calității educației 



și spre îmbunătățirea continuă a resurselor umane și materiale și conceptualizează mecanisme funcționale de monitorizare a eficienței 

educaționale. 

Asigurarea calității în școală se realizează prin procese de învățare, care au ca indicatori de bază: managementul strategic, planificarea bine 

fundamentată. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj: 0,75 

 

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   Proiect de dezvoltare instituțională 2019-2024, periodic revizuit în urma  consultărilor publice cu părinții, elevii și comunitatea; 

 Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința consiliului profesoral; 

 Raportul de activitate al instituției, pentru anul de studii 2021-2022, prezentat la Consiliul profesoral septembrie 2022; 

 Rapoartele de activitate ale directorilor adjuncți, pentru anul de studii 2021-2022; 

 Rapoartele de activitate elaborate de către cadrele didactice și diriginți, pentru anul de studii 2021-2022; 

 Rapoartele de activitate ale comisiilor metodice, pentru anul de studii 2021-2022 

 Rapoartele SIME, SAPD; SIPAS 
 Şcolarizarea; 
 Starea de sănătate în rândul elevilor; 
 Resurse umane; 
 Atestarea și formarea continuă a cadrelor didactice; 
 Management școlar; 
 Controlul intern; 
 Activitatea metodică; 
 Activitatea educativă; 
 Proiecte educaționale; 
 Rezultate/calitate, relevanță. Competențe pentru prezent și viitor; 
 Resurse financiare, contabilitate; 
 Proiecte didactice de lungă durată la disciplinele opționale ; 
 Rapoarte de realizare a programelor și activităților; Procese-verbale ale Consiliului Profesoral, ale Consiliului elevilor, ale Comitetului 

părintesc, ale Consiliului Metodic şi Comisiilor metodice; 

 Bugetul instituției, plan de achiziţii 

Constatări  Instituția realizează programele și activitățile din planurile strategice și operaționale. 

Elaborarea, implementarea și monitorizarea realizării eficiente a curriculum-ului 

școlar, a proiectărilor de lungă durată la disciplinele școlare. 

Activităţile planificate sunt orientate spre a măsura şi a estima progresele înregistrate de către cadrele didactice, dar şi pentru a elabora măsuri 

de corecţie şi de îmbunătăţire pe baze reale de cercetare prin monitorizare, analiză şi prognoză a activităţilor de învăţare pe tot parcursul întregii 

vieţi. 

Administraţia documentează sistematic progresul în atingerea rezultatelor planificate, practicile de succes și modalitățile de abordare a 

problemelor prin asistențe la ore şi monitorizarea asistenților reciproce de către cadrele didactice. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj: 1 



 

Indicator: 4.1.3. Asigurarea, în activitatea consiliilor și comisiilor din instituție, a modului transparent, democratic și echitabil al deciziilor cu privire la 

politicile instituționale, cu aplicarea mecanismelor de monitorizare abeficienței educaționale, și promovarea unui model eficient de comunicare internă 

și externă cu privire la calitatea  serviciilor prestate. 

Dovezi   Actele aprobate de Consiliul de administraţie (conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a CA), sunt discutate la Consiliul 

profesoral; 

 Regulamentul intern de funcţionare a liceului; 

 Rapoarte de activitate la nivel de cadru didactic, comisie, instituţie, planuri ale CM, CP. 

 Planurile de activitate a comisiilor metodice, aprobate la Consiliul Profesoral, pentru anul de studii 2021-2022; 

 Planul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul școlar 2021-2022, parte componentă a Planului managerial anual, 

aprobat la ședința Consiliului Profesoral; 
 Procese-verbale ale Consiliului de Administrație pentru anul de studii 2021-2022; 
 Rapoarte ale Comisiilor metodice cu privire la calitatea activității educaționale; 
 Avizierul și site-ul instituției cu informații și poze cu privire la realizarea politicilor educaționale www.ltminerva.educ.md; 
 Mijloace de comunicare internă (ședințe cu părinții pe clase etc.); 
 Procese-verbale ale ședințelor cu părinții și ale Comitetului părintesc pentru 2021- 2022; 

Constatări  În instituție se promovează altruismul pedagogic, codul de etică prin activitățile de informare și comunicare a cadrelor didactice, a părinților și 

elevilor.  

Instituția asigură, în activitatea consiliilor și comisiilor din instituție, modul transparent, democratic și echitabil al deciziilor cu privire la politicile 

instituționale, cu aplicarea mecanismelor de monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui model eficient de comunicare internă și 

externă cu privire la calitatea serviciilor prestate. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj: 0,75 

 

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   Reparaţia curentă (săli de clasă, muzeu,  ); 

 Reparația capitală a 2 blocuri sanitare ; 

 Dotarea instituției cu dozatoare pentru dezinfectare și termometre non contact; 

 Conectarea prin fir a 58 de săli de clasă la internet pe lângă existența conecțiunii WF la nivel de instituție; 

 Dotarea instituției cu materiale didactice, televizoare-16. 

 Bugetul instituției pentru anul 2021,  

 Bugetul instituției pentru anul 2022, 

 Lista de achiziții, prezentată și aprobată în cadrul Consiliului de administrație; 

 Registrul de evidență a bunurilor materiale; 

 

Constatări  

În instituție, procesul educațional se desfășoară utilizând echipamente, materiale şi auxiliare curriculare necesare aplicării curriculumului naţional 

în raport cu obiectivele şi misiunea instituţiei. Fiecare cadru didactic dispune de laptop, dar și de un alt echipament tehnic, pentru a desfășura un 

proces educațional de calitate. 

Spaţiile școlare sunt amenajate corespunzător vârstei pentru toți copiii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale; 

http://www.orizont.org/


Bugetul instituției este planificat corect și acoperă toate cheltuielile necesare pentru menținerea și buna funcționare a instituției. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 2 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   În cadrul instituţiei sunt prezente echipamente, materiale curriculare, necesare curriculumului național pentru desfăşurarea activităţilor . 

 Toate cele 51 de cabinete sunt dotate cu echipament tehnic necesar (laptop, table interactive, ecrane de proiecție, proiectoare, televizoare 

etc.), ce permite organizarea și desfășurarea unui proces educațional de calitate; 

 Profesorii dispun de materiale didactice (planșe, ghiduri, curricula etc,), în laboratoarele specializate există echipamentul necesar pentru 

desfășurarea orelor practice și de laborator; 

 Sălile  de sport sunt  dotate cu echipamentul sportiv necesar pentru desfășurarea orelor curriculare și extracurriculare; 

 Centrul de Resurse este dotat suficient pentru a sprijini în procesul educațional elevii cu CES; 

 Fondul de carte din bibliotecă acoperă necesitățile curriculare la disciplinile din aria curriculară Limbă și comunicare; 

 În cadrul proiectului implementat de Clasa Viitorului, în instituție își desfășoară activitatea cercul de Robotică (3 sisteme de roboți). 

Constatări  Instituţia dispune de mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare necesare aplicării curriculumului naţional. Aceasta este dotată cu variate 

echipamente, materiale didactice și auxiliare curriculare potrivite oricăror contexte educaționale actuale și le aplică eficient. Laboratoarele de 

chimie și fizică sunt parțial dotate cu echipamente moderne. 

Există fond de carte adecvat numărului de elevi, care sunt înscrise în Registrul de evidență al fondului de carte și al manualelor școlare. 

Biblioteca este renovată și dotată cu inventar şcolar. Aceasta dispune de literatură didactică necesară. Sălile de clasă sunt dotate cu calculator, 

tablă intercativă, proiector și materiale didactice. Sala de sport este asigurată cu echipament sportiv.  

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 1, 

5 

Punctaj:1,5 

 

Indicator: 4.1.6. Încadrarea personalului didactic și auxiliar calificat, deținător de grade didactice (eventual titluri științifice), pentru realizarea 

finalităților stabilite în conformitate cu normativele în vigoare. 

Dovezi   Regulamentul intern de activitate al IPLT „Alexandru cel Bun” 

 Registrul de evidență a ordinelor de bază 

 Registrul de ordine cu privire la personal 

 Statele de funcții cu necesarul de personal didactic și cel auxiliar acoperit în proporție de 100% 

 Contractele individuale de muncă 

 Contractul colectiv de muncă 

 Fișele de post ale angajaților 

 Fișa de monitorizare a timpului de muncă (repartizarea timpului de muncă) 

 Listele de control 

 Dosarele personale ale angajaților 

 Notă informativă cu privire la activitatea managerilor școlari privind evaluarea personalului didactic.  

 Ordin administrativ „Cu privire la constituirea Comisiei de atestare” 

 Portofoliul Comisiei de atestare. Planul operațional de atestare și formare continuă. Orarul formărilor profesionale continue;  



 Registrul de evidență a certificatelor de formare continuă Alte certificate / acte care atestă formarea continuă a cadrelor didactice și 

manageriale; 

 Raportul de autoevaluare / evaluare al instituției de învățământ, al cadrelor manageriale și al cadrelor didactice. 

Constatări  Instituţia de învăţământ este  asigurată cu personal didactic şi auxiliar, calificat conform normativelor în vigoare. Instituția asigură încadrarea 

personalului didactic și auxiliar calificat pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național, în corespundere cu normele în vigoare. 

Echipa managerială crează contexte de stimulare a performanței în activitate, monitorizează permanent și eficient procesul de evaluare a 

personalului, ponderea cadrelor didactice cu grad didactic și care au urmat cursuri de formare continuă, eficacitatea dezvoltării personale 

continuă a cadrelor didactice. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj:1 

 

Domeniu Curriculum / proces educațional 

Indicator: 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condițiile locale și instituționale, în limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi   14  PEI-uri, curricula  la disciplinele opționale, cererile elevilor, listele elevilor, plănuirea de lungă și scurtă durată la orele opționale. 

Constatări  Elevii cu CES beneficiază de asistența cadrului didactic de sprijin, psihologului, logopedului în realizarea activităților educaționale. În Centrul 

de Resurse există seturi de materiale didactice și recreative în sprijinul copiilor cu CES.  

Orele opționale se desfășoară conform prevederilor Planului-cadru. 

Pondere și punctaj Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 2 Punctaj:2 

 

 

TOTAL Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional de calitate 

 

8 puncte 

 

 

Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport cu finalitățile stabilite prin curriculumul național 

 (Punctaj maxim acordat – 14)  

Domeniu: Management 

Indicator: 4.2.1. Monitorizarea, prin proceduri specifice, a realizării curriculumului (inclusiv componenta raională,instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi   Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința consiliului profesoral; 

 Planul individual al directorilor adjuncți, pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința consiliului profesoral; 

 Planul de activitate al Consiliului Profesoral; 

 Planul de activitate al Consiliului de Administrație; 

 Ord. „Cu privire la constituirea Comisiei de evaluare”; 

 Ord. „Cu privire la constituirea Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare”; 

 Planul de activitate al Comisiilor metodice 

 Ord. „Cu privire la desemnarea șefilor de comisii metodice și componența membrilor comisiilor metodice”; 

 Raportul de activitate al instituției, pentru anul de studii 2021-2022, prezentat la Consiliul profesoral august 2022; 

 Rapoartele de activitate ale directorilor adjuncți, pentru anul de studii 2021-2022; 



 Rapoartele de activitate ale comisiilor metodice, pentru anul de studii 2021-2022; 

 Procese-verbale ale ședințelor CP, CA, Consiliului Elevilor.  

 Fișele de observare în cadrul asistențelor la ore 

Constatări  Monitorizarea internă de către administrația liceului în scopul stabilirii sporului pentru performanță al angajaților: Fișe de monitorizare , Fișe de 

evaluare a lecțiilor, Fișe de autoevaluare completate de către cadrele manageriale;  

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj:1 

 

Indicator: 4.2.2. Prezența, în planurile strategice și operaționale, a programelor și activităților de recrutare și de formare continuă a cadrelor didactice 

din perspectiva nevoilor individuale, instituționale și naționale 

Dovezi   Planul de dezvoltare strategică pentru anul de studii 2019-2024, avizat la ședința Consiliului Profesoral, 

 Planul managerial anual, aprobat la ședința Consiliului Profesoral, 

 Regulament de organizare și funcționare aprobat la ședința Consiliului profesoral,  

 Regulamentul intern al instituţiei, aprobat prin ordinul intern, actualizat anual; 

 Participarea cel puţin a 90% dintre cadrele didactice și auxiliare, în ultimii 3 ani, la programele de formare profesională continuă; 

 Rezultatele participării cadrelor didactice și auxiliare la activităţile de formare şi dezvoltare profesională în domeniul educaţiei 

(certificate, ordine); 

 Ordinele de delegare la activitățile de formare continuă și perfecționare. 

Constatări  În Planul managerial anual al instituției de învățământ sunt incluse activități de formare continuă a cadrelor didactice din perspectiva nevoilor 

individuale, instituționale și naționale. Fiecare cadru didactic și-a proiectat propriul traseu de dezvoltare profesională.  

Pondere și punctaj Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj:1 

 
Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator: 4.2.3. Existența unui număr suficient de resurse educaționale (umane, materiale etc.) pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul 

național. 

Dovezi   Statele de personal aprobate de DGETS; 

 Registrul de ordine privind angajarea, transferul și eliberarea personalului; 

 Documente privind normarea activităţii personalului; 

 Contracte individuale de muncă, dosarele personalului angajat; 

 Fişe şi alte documente de evaluare a performanţei profesionale; 

 Baza de date cu referire la potențialul didactic la disciplinele de studii; 

 Lista de evidență a cadrelor didactice din instituție; 

 Plan de activitate a activității bibliotecii pentru anul de studii 2021 – 2022; 

 Dotarea cu materiale tehnologice, didactice; 

 Baza de date cu referire la atestarea cadrelor didactice/ manageriale- Portofoliul, Registrul de monitorizare a defășurării activităților 

în cadrul atestării, Procese verbale etc; Planul de atestare, ordine de constituire a comisiei interne de atestare; Demers privind 

cooptarea specialiștilor din alte instituții;  

 Portofoliile Comisiilor metodice și ale cadrelor didactice; 



 Dovezi de dotare a instituției: table interactive cu proiector , televizoare,  calculatoare în fiecare sala de clasă. Calculatoarele sunt unite 

la reţeaua de internet, accesibile pentru elevi și pentru cadrele didactice, instituția dispune de WI-FI; 

 Certificate de participare la activități de formare continuă a cadrelor didactice- Dosarul, Registrul de evidență a certificatelor de 

formare continuă; 

 Registru de evidență contabilă a bunurilor materiale ale instituției. 
Constatări  Instituția dispune de toate resursele educaționale necesare pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculum național, ajustându-le 

permanent la cerințele zilei și asigură prin acestea un proces educațional performant.  

Organizarea procesului educaţional utilizând echipamente, resurse umane și materiale, auxiliare curriculare necesare aplicării curriculumului 

naţional în raport cu obiectivele şi misiunea instituţiei; 

Se aplică strategii didactice interactive, a TIC, fiind monitorizate prin observări, asistenţe la ore, verificarea proiectelor didactice, schimb de 

experiență a cadrelor didactice, exemple de bune practice, studierea experienței avansate. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

1,5 

Punctaj:1,5 

 

Indicator: 4.2.4. Monitorizarea centrării pe Standardele de eficiență a învățării, a modului de utilizare a resurselor educaționale și de aplicare a 

strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul educațional 

Dovezi   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. 

 Evaluări inițiale, formative și sumative, elaborate de către cadrele didactice 

 Elaborarea tezelor semestriale și evaluarea rezultatelor 

 Organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare, în baza probelor de evaluare pentru olimpiade 

 Organizarea și desfășurarea testării naționale, examenelor de absolvire a ciclului gimnazial și cele de bacalaureat. Analiza rezultatelor 

 Elaborarea testelor de examene pentru elevii cu CES la finele ciclului de învățământ; 

 Implementarea în procesul educațional la distanță a platformei ZOOM și a aplicațiilor Google Meet și Classroom 

 Elaborarea lecțiilor-video, suport didactic, în cadrul proiectului național „Biblioteca digitală pentru toți” 

 Asistențe și interasistențe la ore, inclusiv pe parcursul desfășurării procesului educațional online, în scopul monitorizării utilizării TIC în 

cadrul orelor online; 

 Rapoartele anuale ce țin de nivelul de realizare a programei curriculare și a nivelului de competențe ale elevului 

Constatări  Cadrele didactice utilizează mijloace TIC încadrul procesului educațional.Se utilizează platforma www.studii.md și 

www.alexandrucelbun.edupage.com 

Instituția planifică și monitorizează elaborarea de către cadrele didactice a proiectelor didactice de lungă și scurtă durată, în conformitate cu 

principiile educației centrate pe elev și pe formarea de competențe în baza Curriculumului la disciplinele școlare, Ghidului metodologic și 

Reperelor metodologice. Cadrele didactice din instituție aplică strategii interactive și tehnologii informaționale în procesul de predare- 

învățare-evaluare. Instituția monitorizează sistemic implementarea curriculumului școlar centrat pe Standardele de eficiență a învățării și 

contribuie la dezvoltarea abilităților cadrelor didactice în utilizarea resurselor educaționale, inclusiv TIC. Toți profesorii sunt asigurați cu 

laptopuri, proiectoare și conexiune la internet, în organizarea procesului educațional la distanță utilizează diverse platforme educaționale 

online. 

http://www.studii.md/
http://www.alexandrucelbun.edupage.com/


Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

1,5 

Punctaj:1,5 

 

 

 

Domeniu Curriculum / proces educațional 

Indicator: 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate pe elev/ copil și pe formarea de competențe, 

valorificând curriculumul în baza Standardelor de eficiență a învățării. 

Dovezi   Asistenţe la ore: proiecte de lungă şi scurtă durată în baza standardelor de eficiență a învățării, monitorizarea elaborării proiectării didactice 

de scurtă durată sau pe unităţi de învăţare, implementarea strategiilor și a metodelor de lucru centrate pe elev; 

 Activități metodice în cadrul Comisiilor Metodice: discutarea actelor normative ce reglementează procesul educațional, comunicări 

metodice, ore publice, seminare, interasistențe etc. 

 Rapoartele Comisiilor Metodice la sfârșit de an școlar. Procesele-verbale ale CM. Portofoliile profesionale. 

 Activitatea Consiliului Metodic  

 Cu privire la organizarea activităților de mentorat 

 Activitatea Comisiei de evaluare internă și atestare  

 Raportului anual de  de activitate. 

Constatări  Instituția monitorizează și promovează eficient elaborarea de către cadrele didactice a proiectelor didactice de lungă și scurtă durată, inclusiv a 

PEI, în conformitate cu principiile educației centrate pe elev și pe formarea de competențe, demonstrând ajustarea conținuturilor la actualitate. 

Proiectele de lungă și scurtă durată au fost adaptate condițiilor de învățare în mediul online, ore mixte. 

Proiectele de lungă durată sunt discutate în cadrul ședinței Comisiilor Metodice, coordonate de directorul adjunct și aprobate de directorul liceului. 

În cadrul orelor, cadrele didactice utilizează diverse strategii didactice și instrumente de predare-învățare- evaluare. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor:0,75 Punctaj:0,75 

 

Indicator: 4.2.6. Organizarea și desfășurarea evaluării rezultatelor învățării, în conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate, 

urmărind progresul în dezvoltarea elevului/ copilului. 

Dovezi   Organizarea și desfășurarea evaluărilor inițiale la disciplinele școlare, în anul de studii 2020-2021. Analiza rezultatelor evaluărilor inițiale, 

discutate la ședința Comisiei Metodice. 

 Evaluările sumative la finele unității de învățare 

 Rezultatele obținute la evaluarea națională (la finele clasei a IV-a), sesiunea 2022; 

 Rezultatele obținute la examenele de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2022;  

 Rezultatele obținute la Examenele de BAC, sesiunea 2022; 

 Evaluarea elevilor cu CES, a celor din grupurile de risc; 

 Rezultatele obținute de către elevi în cadrul concursurilor școlare și extrașcolare, în anul de studii 2021-2022; 

 Cu privire la corectitudinea elaborării tezelor semestriale, discuții în cadrul Comisiilor Metodice. Evaluarea rezultatelor tezelor semestriale 

 Concursuri extracurriculare: 

 Rezultatele cadrelor didactice la activitățile curriculare și extracurriculare: 

 Participarea cadrelor didactice în diverse comisii de elaborare și evaluare a activităților educaționale la disciplinele școlare și 

extracurriculare. 



Constatări  Există un sistem de organizare și desfășurare a evaluărilor la nivel de instituție. Reieșind din rezultatele învățării se identifică problemele 

și eventualele soluții. Rapoartele elaborate de către cadrele didactice denotă urmărirea continuă a progresului elevilor. Rezultatele la 

examene în clasele primare, gimnaziale, liceale demonstrează că toți elevii ating standardele de învățare. Evaluările se realizează în baza 

referențialului de evaluare a competențelor elevilor și se respectă regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj:0,75 

 

Indicator: 4.2.7.Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu misiunea școlii, cu obiectivele din curriculum și din 

documentele de planificare strategică și operațională. 

Dovezi   Planul de activitate al directorului adjunct pe educație, rapoarte, note informative;fotografii;materiale audio-vizuale,filmulețe, 

postere,pliante; 

 Planul de activitate al secțiilor sportive. 

 Registrul de evidență a orelor realizate în cadrul activității cercurilor și secțiilor sportive 

 Deschiderea și închiderea sezonului sportiv 

 Proiecte de lungă şi scurtă durată la Dezvoltarea personală 

 Desfășurarea Galei Laureaților.  

 Diplomele, premii obținute în diverse activități 

 

Constatări  

În instituție, se organizează și se desfășoară, pe parcursul întregului an, activități extracurriculare în concordanță cu misiunea școlii, cu obiectivele 

din curricuculum și din documentele de planificare în care sunt încadrați toți elevii. 

Rezultatele obținute în cadrul concursurilor curriculare și extracurriculare creează o imagine favorabilă și atractivă a instituției, care duce la 

creșterea anuală a  numărului de elevi. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

1,5 

Punctaj:1,5 

 

Indicator: 4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/copii, întru a obține rezultate în conformitate cu standardele și referențialul de evaluare 

aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES care beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI). 

Dovezi   Asigurarea elevilor în proporție de 97 % cu manuale școlare; 

 Registru de evidență zilnică a activității bibliotecii școlare. 

 Registrul de evidență a manualelor eliberate în clasă, întocmit de către bibliotecar. Schema de închiriere a manualelor școlare 

 Îmbogățirea fondului de carte, anual, cu literatură de specialitate și beletristică, în sumă de 20.000 de lei. 

 Activitatea cu elevii dotați, a elevilor cu CES, în afara orelor de curs 

 Activitatea grupelor cu program prelungit în învățământul primar 

 Activitatea specialiștilor (logoped, psiholog, cadru didactice de sprijin) cu elevii ce necesită suport individual 

Constatări  Echipamentul TIC, materialele didactice și recreative permit desfășurarea unui proces educațional eficient, asigurând sprijinul individual pentru 

elevi și comunicare didactică eficientă. În pandemie, elevii aflați în grupul de risc au participat activ la ore, de la distanță, fiind integrați în clasă. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 1,5 Punctaj:1,5 

 



TOTAL Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport cu finalitățile 

stabilite prin curriculumul național 

9,5 puncte 

 

 

Standard 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul educational 

(Punctaj maxim acordat – 7) 

Domeniu: Management 

Indicator: 4.3.1. Asigurarea accesului elevilor/ copiilor la resursele educaționale (bibliotecă, laboratoare, ateliere, sală de festivități, de sport etc.) și a 

participării copiilor și părinților în procesul decizional privitor la optimizarea resurselor. 

Dovezi   Planul de Dezvoltare strategică a Instituției 

 Planul managerial anual, aprobat la ședința Consiliului Profesoral; 

 Orarul lecțiilor şi activităţilor extracurriculare aprobat la şedinţa; 

 Consiliul de Administraţie, Consiliul Părintesc şi Consiliul elevilor; 

 Procese verbale ale şedinţelor membrilor CA, CPr, CE 

 Pagină web, www.alexandrucelbun.md  

 Planul  de  activitate  al  directorului  adjunct  pentru  educație,  aprobat  la Consiliul profesoral, 

 Publicații în presa periodică, fotografii; 

 Fișa de post a bibliotecarului; 
 Documente privind activitatea bibliotecii; 
 Registrul de inventariere a fondului de carte; 
 Registrul de evidenţă a fondului de manuale; 
 Registrul de mişcare a fondului bibliotecii; 
 Registrul de evidenţă zilnică a activităţii bibliotecii; 
 Registrul de evidență a literaturii şi manualelor pierdute şi recuperate; 
 Registru de evidenţă a manualelor eliberate în clase; 
 Program de activitate a bibliotecii, pentru anul de studii 2021 - 2022; 
 Plan de activitate a activității bibliotecii pentru anul de studii 2021 - 2022; 
 Nota informativă privind dotarea bibliotecii școlare cu manuale și literatură beletristică, metodică și pe domenii, anul de studii 

2021-2022; 
 Actele ce vizează procurarea materialelor didactice; 
 Graficul activității cercurilor pe obiecte în anul de studii 2021-2022; 

Constatări  Consultările cu părinții reprezintă un exercițiu democratic privind implimentarea conținuturilor curriculare prin prisma strategiilor didactice 

eficiente din instituție.  

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 2 Punctaj:2 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator: 4.3.2. Existența bazei de date privind performanțele elevilor/ copiilor și mecanismele de valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv 

rezultatele parcurgerii curriculumului modificat sau a PEI. 

Dovezi   Bază de date a elevilor-participanți la olimpiadele școlare și activitățile extracurriculare; 

http://www.ltminerva.educ.md/


 Ordine externe și interne privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare și a activităților extracurriculare 

 Procesele-verbale ale ședințelor Comisiilor Metodice în cadrul cărora se discută rezultatele olimpiadelor școlare și se elaborează oferta de 

participare la concursuri 

 Baza de date a elevilor cu CES 

 Baza de date SIME 

 Dosarele personale ale elevilor 

 Tabelele de performanță ale elevilor 

 Rapoarte cu privire la analiza rezultatelor sesiunii de teze semestriale 

 Rapoarte cu privire la organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire a gimnaziului și a examenelor de bacalaureat 

 Desfășurarea Galei Laureaților 

Constatări  În instituție se sistematizează, permanent, rezultatele elevilor.  Rezultatele elevilor sunt făcute publice, fiind afișate pe panoul informațional și pe 

site-ul liceului, sunt montate mici filmulețe de gratitudine. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 2 Punctaj:2 

 

Indicator: 4.3.3. Realizarea unei politici obiective, echitabile și transparente de promovare a succesului elevului/copilului 

Dovezi   Succesul este motivat cu diplome, premii bănești de la APL, listele copiilor eminenți. 

 Diplome de excelență (de recunoaștere a performanței) 

 Nominalizări în diverse categorii (anual, 10 categorii) 

 Decizia Consiliului de Elevi cu privire la delegarea elevilor cu performanțe în diverse Consilii Republicane sau pentru decernarea premiilor  

 Publicarea rezultatelor pe pagina web a instituției și panoul informațional  

 Organizarea și desfășurarea Galei Laureaților 

 Anunțarea rezultatelor elevilor performanți în cadrul careului de final de an 

Constatări  În instituție se realizează o politică obiectivă, echitabilă și transparentă de promovare a succesului școlar. 

Instituția creează oportunități de manifestare a potențialului creativ al elevului prin activități formale și non-formale. Elevii participă activ în 

dezvoltarea diverselor proiecte, activități de instruire nonformală; 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj:1 

 
 
Domeniu Curriculum / proces educațional 

Indicator: 4.3.4. Încadrarea elevilor/copiilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindu-le capacitățile de dezvoltare individuală, și consultarea lor 

în privința conceperii și aplicării CDȘ. 

Dovezi  Proiectarea zilnică a lecției centrată pe elev 

Portofoliile Comisiilor Metodice 

Portofoliile digitale atât ale cadrelor didactice, cât și ale elevilor 

 Formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul utilizării TIC 

 Fișe / sarcini de lucru orientate spre formarea și dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor (elevii creează, individual, în perechi, produse 

digitale: filmulețe, animații, prezentări interactive, ce facilitează învățarea) 



 Elevilor li se încredințează posibilitatea de a crea resurse video, audio cu ocazia diferitelor evenimente esențiale din viața liceului 

 Organizarea și desfășurarea activităților „Școala Altfel”, 

Constatări  Cadrele didactice din instituție încadrează sistemic elevii în învățarea interactivă prin cooperare și învățarea individuală. Activitățile educaționale 

curriculare și extracurriculare pun în evidență dezvoltarea capacităților individuale ale elevilor. Elevii sunt implicaţi în diverse proiecte 

realizate prin cooperare. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj:1 

 

TOTAL Standard 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul educational 

 

6.5 puncte 
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Puncte forte Puncte slabe 

 Dotarea instituţiei cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, 

dispozitive)  

 Instruirea/formarea continuă a personalului didactic privind 

implimentarea curricumului național și a orelor opționale.  

 Planificarea proiectărilor de lungă durată și de scurtă durată la 

nivelul clasei de către cadrele didactice; 

 Baza materială corespunzătoare să asigure un învățământ 

eficient, formative- performant. 

 

 Pandemia cu COVID-19 a afectat procesul instructiv-

educativ; 

 Lipsa accesului la internet și a tehnicii de către elevii din 

familii social-vulnerabile la procesul educational de la 

distanță. 

 Slaba conexiune a internetului a influențat negativ asupra 

desfășurării procesului educational de la distanță. 

 

 

 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

 

 

Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile echității de gen  

(Punctaj maxim acordat – 6) 

Domeniu: Management 

Indicator: 5.1.1. Asigurarea echității de gen prin politicile și programele de promovare a echității de gen, prin informarea în timp util și pe diverse căi a 

elevilor/ copiilor și părinților în privința acestor politici și programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a activităților de prevenire a 

discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul interrelaționării genurilor 

Dovezi   Statutul Instituției Publice Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”, cuprinde dimensiunea protecția copilului; 



 Regulamentul de organizare și funcționare,  

 Proiectul managerial, pentru anul de studii 2021-2022, discutat la ședința Consiliului profesoral; 

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație, pentru anul de studii 2021-2022; 

 Politica de protecție,asigurare a drepturilor copilului in IPLT „Alexandru cel Bun” 

 Planul de activitate al psihologului școlar, pentru anul de studii 2021-2022; 

 Serviciul psihologic: activități de consiliere psihologică pentru elevi; 

 Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază: 

 Aplicarea procedurii legale de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituției în cazurile de ANET și asigurarea cu servicii 

de consiliere și orientare în domeniul interrelaționării genurilor se realizează prin: 

 Plan de intervenție în cazurile de ANET  

 Plan de acțiuni privind reducerea violenței în mediul școlar, pentru anul de studii 2021-2022; 

 Informarea cadrelor didactice cu actele normative cu privire la ANET Registrul de evidență a fișelor de sesizare; 

 Registrul de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, trafic al copilului; 

 Raportul privind evidența sesizărilor cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic;  

 Baza de date a elevilor din grupul de risc, pentru anul de studii 2021-2022; 

 Boxa pentru raportarea cazurilor ANET; 

 Fișele de post ale angajaților, ale diriginților de clasă; 

 Implementarea curriculumului la disciplina Dezvoltare personală; 

 Implementarea curriculumurilor la disciplinele opționale 

 Raport nr. 1-edu privind activitatea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general la începutul anului de studii. 

 Lista discilnelor opționale aprobată la ședinșa Consiliului de Administrație 

Constatări  Instituția promovează politici naționale și programe de promovare a echității de gen, dezaprobă vehement orice formă de abuz. Instituția introduce 

sistemic în planurile strategice și operaționale activități de prevenire a discriminării de gen, asigură servicii de consiliere și orientare în domeniul 

interrelaționării genurilor. Profesorii, elevii și părinții sunt informați în privința acestor programe și politici. 

 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj:1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator: 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și al formării cadrelor didactice în privința echității de gen. 

Dovezi   Cercetare statistică anuală 1-edu cu privire la raportul dintre băieți și fete; 

 Baza de date a instituției, elaborată în baza informațiilor prezentate de diriginții de clasă; 

 Baza de date SIME, SPAD, SIPAS; 

 Baza de date ale elevilor din diverse grupuri sociale; 

 Listele nominale ale clasei de elevi, actualizată anual; 

 Planul de activitate individual al directorului adjunct pentru educație, pentru anul de studii 2021-2022; 

 Planul de activitate al psihologului școlar, pentru anul de studii 2021-2022. Activități de consiliere, ateliere cu elemente de trening, 

activități de prevenție și profilaxie etc.; 

 Planul activităților metodice, parte-componentă a Planului de activitate individual la directorului adjunct, responsabil de activitatea 

metodică 



 Certificate de formare, de participare la seminare / traning-uri domeniu; 

 Materiale de informare și didactice care promovează educaţia de gen;  

 Implicarea cadrelor didactice în proiecte, programe de promovare a educației de gen; 

 Site-ul instituției, sistemul de radio; 

 

Constatări  

 

În instituție se asigură planificarea resurselor pentru organizarea activităților de formare a cadrelor didactice în privința echității de gen. 

Instituţia de învăţământ asigură spaţiile şcolare adecvate particularităţilor de gen. Se atestă garderobe separate la sala de sport, dulapuri 

individuale, veceuri amenajate pentru ambele genuri. Se promovează procese de predare nediscriminatorii din perspectiva de gen, asigurarea de 

șanse egale pentru educație, respectul pentru demnitatea celorlalți prin servicii de consiliere în domeniul interrelaționării genurilor etc.. 

Angajații instituții sunt informați în domeniul prevenirii ANET. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj:1 

 
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   Curriculumul la disciplinele „Educație pentru societate”, „Dezvoltare personală”, „Educație moral-spirituală”; 

 Curriculumul la disciplinele „Educație pentru echitate de gen și șanse egale”, „Educație prin film”, „Religii”; 

 Proiectările didactice de lungă și scurtă durată; 

 Planul de activitate individual al directorului adjunct pentru educație, pentru anul de studii 2021-2022; 

 Portofoliul clasei cuprinde materiale de sensibilizare privind egalitatea de gen, elaborate în cadrul orelor de „Dezvoltare personală”, dar și 

„Managementul clasei”; 

 Planul de activitate al psihologului școlar, pentru anul de studii 2021-2022. Activități de consiliere, ateliere cu elemente de trening, activități 

de prevenție și profilaxie etc.; 

 Note informative referitor la activităţile desfăşurate 

 Panoul de afişaj, buletine informative, broşuri; 

Constatări  Instituția desfășoară sistematic activități și diseminează bune practici în vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, iar 

cadrele didactice promovează în activitatea educațională acest comportament. Elevii valorifică conceptele-cheie ale educației de gen prin participarea 

activă în orice tip de activități curriculare și extracurriculare, inclusiv care preconizează eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen. 
Elevii participă activ în cadrul activităților curriculare, după dorință și interes la cele extracurriculare. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 2 Punctaj:2 

 

TOTAL Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile echității 

de gen 

4 puncte 

 

 



 

 

Dimensiune V.  

EDUCAȚIE 

SENSIBILĂ LA 

GEN 

Puncte forte Puncte slabe 

 Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare în domeniul 

comunicării şi interrelaţionării genurilor;  

 Realizarea planificărilor, incluzând dimensiunea echitate de gen; 

 Organizarea activităţilor curriculare şi extracurriculare de promovare 

a echităţii de gen. 

 Implicarea scăzută a părinţilor şi al comunităţii în activităţi cu 

teme privind echitatea de gen. 

 

                                                                                                                    

Analiza SWOT 

Puncte forte Puncte slabe 

 Acces la informaţie prin intermediul internetului.  

 Existența unui Centru de resurse ; 

 Comunicarea on-line în cadrul comunității școlare.  

 Bază materială bună care permite desfășurarea unui proces educațional 

modern, de calitate.  

 Tradiţii ale şcolii. 

 Televizoarele, laptopurile conectate la internet; 

 Colaborare eficientă cu DGETS, MECC și alți parteneri educaționali; 

 Asigurarea transparenței cheltuirii resurselor instituționale, materiale și 

financiare ale instituției; 

 

 Scăderea numărului de elevi din cauza problemelor demografice;  

 Rezultate modeste obţinute la olimpiadele şi concursurile  disciplinelor 

curriculare. 

 Resurse financiare extrabugetare limitate pentru lucrări de reparație 

generale (geamuri, coridoare, sala de festivități, sala de sport, etc.)  

 Unii copii nu au fost încadrați parțial în procesul de învățare la distanță 

din motive tehnice. 

 

 

 

Oportunități Riscuri 

 Promovarea imaginii liceului la nivel local, municipal, național.  

 Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin 

programe guvernamentale. 

 Susținere din partea Consiliului Municipal privind alocarea surselor 

financiare din componenta raională; 

 Posibilitatea obținerii proiectelor finanțate din exterior, pentru reparații, 

dotarea cu cele necesare prin intermediul APL; 

 Disponibilitatea instituției în realizarea acțiunilor de parteneriat în scopul 

protecției și promovării drepturilor copilului. 

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

 Lipsa de supraveghere a elevilor în cazul familiilor dezmembrate sau ale 

celor plecate în străinătate. 

 Lipsa cadrelor didactice tinere. 

 Insuficiența resurselor financiare pentru realizarea unor proiecte;  

 Pandemia cu Covid-19. 

      

 

 



 

 Tabel privind nivelul de realizare a standardelor: 

Standard 

de calitate 

Punctaj 

maxim 

Anul de studii 2021-2022 

Autoevaluare 

puncte 

Nivel de 

realizare,% 

1.1 10 10 100 

1.2 5 4,75 95 

1.3 5 4,75 95 

2.1 6 4,5 75 

2.2 6 5 83 

2.3 6 3,5 83 

3.1 8 4 58 

3.2 7 5,5 78,5 

3.3 7 6 92,8 

4.1 13 8 85,7 

4.2 14 9,5 67,9 

4.3 7 6 85,7 

5.1 6 4 66,7 

Total 100 75,50 82,02 

 

 

 
 

 

 

 

Acordarea calificativului 

Foarte bine 86 – 100% 

Bine 64 – 85,99% 

Satisfăcător 50 – 63,99% 

Nesatisfăcător 0-49,99% 


