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Date generale 
 

Raion/ municipiu Chișinău 

 

Localitate Mun.Chișinău 

 

Denumirea instituţiei Instituția Publică Liceul Teoretic  

„Matei Basarab” 

Adresa Str.Matei Basarab, 14 

 

Telefon 0-22-32-34-33 

 

E-mail mbasarab14lic@gmail.com 

 

Adresa web https://mbasarab.md/ 

 

Tipul instituţiei de stat 

 

Tipul de proprietate Public 

 

Fondator/ autoritate administrativă APL , DGETS 

 

Limba de instruire Rusă  

 

Numărul total elevi 431 

 

Numărul total clase 20 

 

Numărul total cadre de conducere 5 

 

Numărul total cadre didactice (școală) 34 

 

Program de activitate Zi 

 

Perioada de evaluare inclusă în raport  2021-2022 

 

Director Prisacari Lidia 
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                                                                CUPRINS: 

 

Nr. Subiectul  

1. Dimensiunea I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE  

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

copiilor 

 

3. Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității 

fizice și psihice a fiecărui elev/ copil 

 

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

sănătos de viață 

 

5. Dimensiunea II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ  

6. Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții 

școlare 

 

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

procesul educațional 

 

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

societate interculturală bazată pe democrație 

 

9. Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ  

10. Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de  

naționalitate, gen, origine și stare socială, apartenență religioasă, stare  

a sănătății și creează condiții optime pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu 

în procesul educațional 

 

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

nediscriminatorii și respectă diferențele individuale 
 

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

13. Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ  

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

de calitate 

 

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

finalitățile stabilite prin curriculumul național 

 

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

educațional 

 

17. Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN  

18. Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu 

principiile echității de gen 
 

19. Analiza SWOT a activității  liceului   

20.   

21.   
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               Nivelul de realizare a standardelor de calitate din perspectiva Școlii prietenoase copilului 

 

Dimensiunea I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

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

copiilor 

Domeniu: Management 

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

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

Dovezi   Planul managerial anual Instituției Publice Liceul Teoretic” Matei Basarab” mun 

Chișinău (în continuare IPLT” M. Basarab”) pentru anul de studii 2021-2022, 

discutat și aprobat la ședința com ună Consiliului Profesoral și Consiliului de 

administrașie, proces-verbal nr. 2din 26.08.2021, activități planificate la Capitolul 

„Asigurarea protecției vieții și sănătății elevilor/ părinților/ angajaților”; 

 Statutul IPLT” M. Basarab”, avizat de către DGETS, Ministerului Educației, 

Cercetării și înregistrat de către Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” cu nr. 

de înregistrare 1021620003638 din 13/05/2021 

 Regulamentul de organizare și funcționare a IPLT” M. Basarab”, discutat și 

aprobat la ședința Consiliului Profesoral, proces-verbal nr. 2 din 26.08.2021; 

 Autorizația Sanitară pentru funcționare cu nr. 014378/2022/638 din 11.04.2002 

eliberată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică; 

 Autorizaţia Sanitar-veterinară seria ASVF cu nr.0034153VF din 01.11.2017, 

eliberată de Agenţia Naţională Pentru Siguranţa Alimentelor; 

 Ordinul nr.28 din 12.08.2021 „Об организации Гражданской защиты в лицее” 

pentru anul de studii 2021-2022; 

 Programul de dezvoltare IPLT” M. Basarab”, aprobat la ședința Consiliului 

Profesoral, proces-verbal nr. 2 din 26.08.2022; 

 Planul măsurilor de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a bolilor intestinale 

acute, pentru anul de studii 2020-2022, coordonat de medicul-șef CSP mun. 

Chișinău E. Tcaci  

 Procesul verbal de control de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

 Fișa de post a cadrului didactic cuprinde rubrica” Responsabil de viața și 

securitatea elevilor”; 

 Schema de evacuare a elevilor și personalului în cazuri de situații excepționale. 

 Avizele medicale ale angajaților cantinei;  

 Registre de evidență a securității muncii angajaților. 

 Ordinul  nr. 20-ab din 10.08.2021„ Об обеспечении пожарной безопасности ”   

 Raport de evaluare privind dechiderea instituției  

 Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor (în punctul medical 

al instituției). 

 Ordin nr. 93-ab din 01.09.2020 cu privire la deschiderea liceului în contextul 

pandemiei COVID-19. 

 Plan de activitate al liceului în condiții de COVID-19, aprobat de DGETS și 

Primăria mun. Chișinău 

 Proces- verbal  al  sedinței comune Consiliului profesoral și Consiliului de 

administrațienr. 2 din  26.08.2021 cu privire la activitatea instituției în condiții de 

contextul COVID-19. 

 Planurile manageriale privind activitatea liceului în condiții de contextul COVID-

19. 

 Registrul monitorizării  îmbolnăvirii cu COVID-19. 

  Portofoliul monitorizării și profilaxiei COVID-19. 

 Registru de termometrie a cadrelor didactice (până la începutul lucrului, zilnică) 

 Ordinul  nr.69-ab din 22.09.2021 „ Cu privire la intensificarea măsurilor 

epidemiologice”. 
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 Proces verbal nr.383 de măsurare a factorilor meteoclimatici din 23.03.22 

 Proces verbal nr.584 de măsurare a iluminării din 23.03.2022 

 Proces verbal de recoltare a probelor de apăși raport de încercări nr.101 din 

25.03.22 

 Ordinul  nr.124-ab din 05.04.2022 „ Cu privire la profilaxia bolilor prevenibile 

prin vaccinări în colectivitățiile pentru copii ”. 

Constatări IPLT ”M.Basarab”deţine documentaţia tehnică, sanitaro-igienică şi medicală, prin care 

se atestă pregătirea şcolii pentru desfăşurarea procesului educaţional. Instituția are un 

sistem de monitorizare a răspândirii COVID-19. Au fost desfășurate în fiecare zi 

termometria, triajul medical,  dezinfecția și curățenia umedă. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1 

 

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

durata programului educativ 

Dovezi   Regulamentul  de organizare și funcționare al IPLT ”M.Basarab” aprobat la ședința 

Consiliului Profesoral, proces-verbal nr. 2 din 26.08.2021;  

 Registrul de evidență a persoanelor care vizitează IPLT ”M.Basarab” ; 

 Ordinul cu nr. 21-ab din 10.08.2021 „ Об охране труда и ТБ  ”   

 Graficul de serviciu al personalului de pază; 

 Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal 

în cadrul IPLT ”M.Basarab”, aprobat de către directorul liceului; 

 Asigurarea cu medicamente, facturi de livrare de la farmacia ; 

 Familiarizarea elevilor/ copiilor cu regulile de respectare a normelor de securitate 

(în laborator, ed. fizică, ed. tehnologică, chimie, informatică, fizica etc.). Listele cu 

semnăturile elevilor; 

 Registrul de evidență a persoanelor care vizitează liceul; 

 Ordinele de angajare a persoanelor responsabile de pază;  

 Fişa de post pentru personalul de pază;  

Constatări Liceul deține toate actele referitoare la paza și siguranța elevilor/ copiilor. Pe toată 

durata procesului instructiv-educativ siguranța fizică a elevilor este asigurată de 

angajații liceului. Prevederile Fișei de post sunt aduse la cunoștința fiecărui angajat 

contra semnătură. Totodată recunoaștem faptul că în calittae de ușier nu sunt angajați 

profesioniști. Nu este gardul în preajma liceului. 

Pondere/ 

punctaj  

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

 

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

Dovezi  

 

 Ordinul  intern nr.18-ab din 08.09.22 „ Cu privier la pregătirea  către noul an de 

studii 2021-22.  

 Registrul de evidenţă a orelor înlocuite;   

 Aprobarea la sedința comună  Consiliului profesoral și Consiliului de administrație 

rejimului funcționării liceului în anul de studii 2021-22 ;  

 Orarul lecțiilor/ activităților educaționale, aprobat la Consiliul de administrație; 

Registrul de evidență a modificărilor în orar;  

 Respectarea cerințelor de elaborare a orarului conform normelor în vigoare 

(ANSA);  

 Planul – cadru,;  

 Orarul evaluărilor sumative; 

Constatări Liceul respectă integral cerințele de proiectare orară a activităților educaționale și 

asigură un program echilibrat și flexibil în care sunt incluse orele de instruire în 

corespundere cu Planul-cadru, activitățile extracurriculare și programul cu regim 
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prelungit. La elaborarea orarului s-a ținut cont de particularitățile de vârstă ale copiilor 

și parțial de gradul de dificultate a orelor de instruire. Între ore sunt asigurate pauze de 

minim 10 min și maxim 20 min.  

Pondere/ 

punctaj  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

Dovezi   Registrul bunurilor material ale IPLT” M.Basarab”; 

 IPLT” M. Basarab este sigurat cu spațiile educaționale necesare; 

 Numărul de locuri de lucru la mese/ bănci corespunzător numărului de elevi; 

 Mese și scaune corespunzătoare vârstei înălțimii și taliei elevilor; 

 Clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar şi gimnazial, liceal; 

 Spațiile educaționale specifice activităților (sala de festivități, cabinetul de 

informatică, laboratorul de biologie și chimie, cabinetul de muzică, cabinetul pentru 

educația tehnologică). 

Constatări IPLT” M.Basarab”,  dispune de spații educaționale adecvate și asigură toate categoriile 

de elevi/ copii cu locuri corespunzătoare particularităților psihofiziologice individuale. 

Liceul organizează activitățile educaționale în contextul pandemic cu COVID-19 astfel, 

încât elevii să rămână în aceeași sală de clasă și numai orele de informatică în sălă 

dotatî cu echipament necesar. Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier școlar 

corespunzător vârstei și taliei elevului/ copilului și este flexibil în utilizare, conform 

nevoilor de dezvoltare a elevilor/ copiilor. Suprafața totală a sălilor de clasă/ grupă 

corespunde normelor sanitaro-igienice raportate. Cantina școlară dispune de mobilier 

suficient (mese, scaune – 100 locuri).   

Pondere/ 

punctaj  

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

 

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

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

Dovezi   Normele de securitate și protecție a muncii în sala de clasă/ laboratorul de: 

biologie, fizică, educație tehnologică, în sala de sport, în sala de informatică, 

chimie; 

 Lista de inventariere a mijloacelor fixe, realizată de către Comisia de inventariere 

a liceului; 

 Facturi fiscale pentru procurarea echipamentelor și materialelor necesare; 

 Lista de evidență a ustensilelor pentru laboratorul de biologie/ chimie și fizică; 

 Mese și scaune corespunzătoare vârstei, taliei și înălțimii elevilor; 

 Registrul de evidență a utilajelor, dispozitivelor, echipamentelor care sunt în stare 

funcțională ireproșabilă; 

 Măsurile de înlăturare/ prevenire a oricărui pericol de accidentare în toate spațiile 

școlare (stingătoare în holuri și săli de clase, buletinele de informare/ sau de 

atenționare pentru utilizare sunt amplasate la locuri vizibile); 

 Terenul de sport/ sala de sport corespund normelor și cerințelor de securitate și 

siguranță; 

 Activitatea cabinetului medical conform programului stabilit. 

Constatări IPLT” M. Basarab”, este asigurat cu materiale didactice, utilaje, dispozitive, ustensile 

conform parametrilor sanitaro-igienici și cerințelor de securitate. În liceu este 

asigurată funcționalitatea tuturor încăperilor prin asigurarea cu utilaj specific. În 

cabinetele de chimie, fizică, informatică, biologie este anexat tabelul nominal 

consemnat de elevii care au făcut cunoștință cu normele de securitate și protecție a 

muncii și de directorul instituției. Sala de sport mare și sala de sport mică sunt  
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amplasate în cadrul clădirii liceului și dispun  de inventarul sportiv necesar, conform 

Standardelor minime de dotare a instituţiilor de învăţământ general.  

Pondere/ 

punctaj  

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

 

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) 

Dovezi   Blocul alimentar; 

 Mobilier și echipamentele blocului alimentar; 

 Documentația blocului alimentar: Autorizaţia Sanitară Veterinară seria ASVF, 

eliberată de Agenţia Naţională Pentru Siguranţa Alimentelor; 

 Autorizația Sanitară pentru Funcționare;  

 Ordinul cu nr.34-ab din 16.08.2021 cu privire la crearea comisiei de rebutare („О 

бракеражной комиссии”); 

 Controlul medical al angajaților blocului alimentar;  

 Registrul de înregistrare a certificatelor de calitate a produselor alimentare 2021-

2022; 

 Fișe tehnologice (tehnologia preparării bucatelor); 

 Planul măsurilor de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a bolilor intestinale 

acute pentru anul de studii 2020-2022, coordonat de medicul-șef CSP mun. 

Chișinău E. Tcaci  

 Meniul-model săptămânal coordonat cu șeful CSP și aprobat de directorul 

instituției; 

 Igienizarea veselei și a spațiilor blocului alimentar/ coridoarelor/ spațiilor de clasă 

conform graficului elaborat și amplasat în holurile instituției; 

 Registrul de evidență a materiei prime rebutate; 

 Registrul de rebutare a bucatelor gata; 

 Încăpere pentru prelucrarea materiei prime; 

 Spațiul de depozitare; 

 Spațiul pentru pregătirea hranei; 

 Cameră frigorifică. 

 Proces verbal de recoltare a probelor de apăși raport de încercări nr.101 din 

25.03.22 

Constatări  IPLT” M.Basarab”,  asigură alimentația tuturor elevilor din clasele I –IV și a elevilor 

din clasele V – IX din familiile social vulnerabile. Părinții pot monitoriza alimentarea 

elevilor prin servirea meselor la solicitare. Bucătăria este dotată cu echipament 

necesar (plite electrice, hote, frigidere, cuptor electric, mașină de tocat carne). 

Depozitele pentru produsele alimentare sunt dotate cu rafturi speciale . Există 

echipament pentru spălarea și igienizarea veselei. Spațiile necesare pentru prepararea 

și servirea hranei corespund normelor sanitare în vigoare privind siguranța, 

accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1 

 

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

 funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi   11 blocuri sanitare separate pentru băieți și fete, unde se respectă stringențele de 

intimitate; 

 Apă caldă, 15 de lavoare și 20 de dozatoare cu săpun lichid ; 

 Asigurarea  cu hârtie igienică; 

 10 uscătoare cu aer cald pentru mâini, ștergare de unica folosință; 

 Spațiile sanitare sunt igienizate cu regularitate (soluțiile și dacă sunt respectate 

normele sanitaro-igienice); 
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 Accesibilitatea în blocurile sanitare; 

Constatări  IPLT” M.Basarab”,  se  respectă în totalitate normele de funcționalitate și confort 

pentru elevi în spațiile sanitare, care sunt amplasate în incinta instituției, permanent 

igienizate și dotate cu apă caldă/ rece, săpun, uscătoare electrice pentru mâini/ ștergare 

de unică folosință. WC-urile respectă stringentele de intimitate. Accesibilitatea în 

blocurile sanitare este asigurată pentru toți elevii/ copii. Nu sunt vestiarile pentru toate 

clase. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1 

 

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

Dovezi   Sunt 7 (șapte) ieșiri de rezervă accesibile și dotate cu indicatoare de direcții; 

 Sistem simplu de alarmă antiincendiară; 

 21 extinctoare cu termene valabile care sunt distribuite în modul următor: pentru 

etajul I, II, III și în cantină câte 3 unități și dotare cu sistem antiincendiar; 

 Schema de evacuare a elevilor/ copiilor și personalului în cazuri de situații 

excepționale, indicatoare de direcție amplasate la locuri vizibile; 

 Mijloacele antiincendiare funcționale. 

Constatări  IPLT ”M.Basarab”,   dispune de sistem simplu de alarmă antiincendiară, însă nu este 

conectată la serviciul de sesizare a situațiilor excepționale. Sunt  mijloace 

antiincendiare și  7 ieșiri de rezervă, ceea ce garantează siguranţa copiilor în caz de 

situaţii excepţionale. Schema de evacuare funcțională în caz de incendiu este fixată la 

loc vizibil la fiecare etaj. Ușile pentru evacuare sunt marcate cu indicatorul 

corespunzător. În interiorul instituției sunt prezente stingătoare de incendiu suficiente, 

cu termene de valabilitate în vigoare, sistem automat de semnalizare în caz de incendiu. 

Pondere/ 

punctaj  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație 

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

Dovezi   Planul managerial anual, aprobat la Consiliul Profesoral, proces-verbal nr. 02 din 

26.08.2021;    

  Acțiuni  pentru combaterea intoxicațiilor acute exogene de etiologie chimică./ 

ordunul inren nr.122-ab din 18.11.21;  

 Plan de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea Săptămânii „Siguranța are 

prioritate” -septembrie 2021;  

 Plan de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea decadei rutiere „Atenție 

copii!”-septembrie;  

 Plan de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea Săptămânii „Pro Sănătatea” 

(aprilie 2022); 

 Ordinul intern cu privire la ocrotirea vieții și sănătății elevilor în scopul îndeplinirii 

măsurilor de profilaxie a cauzelor de traumatism în cadrul lecțiilor; 

 Listele elevilor cu privire la efectuarea instructajului privind normele de protecție în 

cabinetele de informatică, chimie, fizică, atelierele școlare, sălile de sport și de 

dansuri,  întocmite în perioada 01.09.2021-20.09.2021 pentru elevii claselor a II-a – 

XII-a;  

 Fișe cu semnături elevilor  cu privire la efectuarea instructajului privind normele de 

protecție ale elevilor în sala de clasă/ culuare/ scări/ curtea școlii/ în afara școlii, 

întocmite  pe parcusul anului de studii ( în ajunul vacanțelor, sărbătoarelor etc/);  

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație. 

Constatări  IPLT ”M.Basarab”,  organizează și desfășoară sistematic activități de formare cu privire 

la prevenirea situațiilor de risc, respectarea regulilor de circulație rutieră, a tehnicii 
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securității și de acordare a primului ajutor în cadrul lecțiilor de Dezvoltare Personală, 

Managementul clasei și în cadrul activităților extracurriculare și a aplicațiilor practice . 

Pentru elevi au fost organizate activităţi instructiv-educative privind modul de 

comportare în situaţii de risc: intoxicații; arsuri, opăriri şi electrocutare; incendii; înecuri; 

sufocare cu corpuri străine; obiecte periculoase în casă şi înafara ei; pericole provocate 

de animale; căderi; locuri necunoscute; oameni străini; accidentele rutiere şi care sunt 

serviciile de ajutor. La nivel de instituție copiii și elevii permanent sunt monitorizați de 

angajați în scopul respectării regulilor de securitate. Cadrele didactice sunt instruite în 

domeniul asigurării securității și protecției elevilor. 

Pondere/ 

punctaj  

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

Total standard 8,5 

 

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității 

 fizice și psihice a fiecărui elev/ copil 

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  

de abuz, neglijare, exploatare, trafic. 

 

Dovezi 

 Proiectul de dezvoltare  pentru anii de studii 2021-2025; 

 Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022,  aprobat la ședința 

comună consiliului profesoral și Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.2 

din 26.08.2021, Capitolul. „Activitatea cu părinții”; „Asigurarea protecției vieții 

și sănătății elevilor”; 

 Planul de activitate al serviciului de asistență psihologică pentru anul de studii 

2021-2022; 

 Politica de protecție a copilului, aprobată la ședința Consiliului profesoral; 

 Planul de acțiuni de aplicare a „Metodologiei privind organizarea instituțională 

și intervenției a lucrărilor instituției în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, 

trafic al copilului” pentru anul de studii 2020-2021, aprobat de directorul 

liceului; 

 Planul de acțiuni de prevenire/ intervenție în cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului, aprobat la ședința Consiliului de Administrație 

proces-verbal nr.1 din 26.08.2021; 

 Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane 

pentru anul de studii 2021-2022; 

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie; 

 Planul de activitate a Comisiei metodice a diriginților de clasă, compartimentul 

”Consiliere și dezvoltare personal”, aprobat la ședința Consiliului Profesoral, 

proces-verbal nr. 2 din 26.08.2021.  

 Ordinul nr.35 din 16.08.21 „О распределении функциональных 

обязанностей” , numirea coordonatorului ANET 

 Ordinul nr.83-ab  din 04.10.2021 ”О проведении Месячника «Securitatea 

Cibernetică a copiilor și adulțelor »”. 

 Ordinul nr. 108 -ab din 05.11.21 ” Об организации и проведении Кампании 

«Растем без насилия » 

 Raport semestrial privind cazurile ANET. 

  Fișe de Sesizare a cazurilor ANET. 

  Registrul de evidență a copiilor în situații de risc. 

 Fișa-post a fiecărui angajat prevede aspecte de protecție a copiilor de ANET. 

 Ședințe de informare a angajaților cu referire la Procedura Legală de intervenție 

în cazurile ANET. 
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 Desfășurarea activităților în contextul ”Zilei Siguranței pe Internet”. -ordinul 

intern nr.46 din 03.02.22 

 Ordinul nr. 130 -ab din 11.04.22 ”О партнерстве с департаментом по защите 

прав детей о предупреждении ситуаций риска у детей, родители которых 

временно уехали” 

Constatări 

 

Instituția promovează  diverse acțiuni de colaborare cu familia și cu alte instituții 

abilitate pe segmentul protecției elevului. Desfășoară acțiuni de informare a 

populației școlare și a angajaților cu privire la procedurile legale de intervenție în 

cazurile ANET.         

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform 

criteriilor: 0,75 

Punctaj: 0,75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

fizice și psihice a copilului. 

 

Dovezi 

 Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022, ”, aprobat la 

ședința comună consiliului profesoral și Consiliului de Administrație, proces-

verbal nr.2 din 26.08.2021; 

 Certificate despre formarea de referință în dosarele profesorilor  

 Mesaje  e-mail (diriginții transmit în grupul părinților) 

 Fișe de post ale angajaților. 

 Boxa cu sesizări; 

 Panoul informațional/ avizier; 

 Funcționarea Cenrului de Resurse -ordinul intern nr.73 din 24.09.2021 

 Planul ședințelortematice cu părinți al diriginților  

 Ordinal intern nr. 63 din 17.09.21 „ Об организации аттестации” 

Constatări 

 

Instituția valorifică resursele existente în instituție și în comunitate pentru a asigura 

protecția integrității fizice și psihice a fiecărui copil. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform 

criteriilor: 0,75 

Punctaj: 0,75 

 

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 managerial anual pentru anul de studii 2021-2022,  aprobat la ședința 

comună consiliului profesoral și Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.2 

din 26.08.2021; 

 Planul acțiunilor de prevenire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic 

al copilului, conform Metodologiei de aplicare a Procedurii de organizare 

instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ 

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

23 august 2013, Ordinul ME nr. 858, aprobat de către directorul instituției; 

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

exploatare; 

 Proiecte didactice (dezvoltare personală); 

 Plan anual de activitate a psihologului; al cadrului de sprijin; 

 Postere/ pliante ce informează în legătură cu prevenirea violenței; 

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

violenței;                      

 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; 
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 Proiecte de lungă şi scurtă durată la dezvoltarea personală cu tematica respectivă; 

Constatări 

 

Instituția promovează activităţi de prevenire a tuturor formelor de violenţă 

asupra copilului, precum şi a violenţei în familie. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj: 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 Serviciului psihologic școlar, pentru anul de studii  2021-

2022; 

 Raportul de activitate privind organizarea și desfășurarea serviciului psihologic, 

anul de studii 2021-2022;  

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

 Activitatea Comisiei  Multidisciplinară Intrașcolară-ordinul intern nr.26 din 

12.08.21 

 Serviciul logopedic; 

 Serviciu medical. 

Constatări 

 

Liceul asigură accesului tuturor elevilor la servicii de sprijin pentru dezvoltare 

fizică, psihică şi                                                emoţionalăserviciul psihologic şcolar; activitatea favorabilă și 

eficientă a Centrului de resurse;PEI-uri adaptate nivelului psiho-pedagogic al 

elevilor cu  CES.  

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj: 2 

 

                                     Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 1.2 : 4,5 puncte 

 

 

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

 unui mod sănătos de viață 

Domeniu: Management 

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

 cu atribuții legale în acest sens în promovarea valorii sănătății fizice și mintale a elevilor/  

 copiilor, în promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 

 

Dovezi  

 Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022,  aprobat la ședința 

comună consiliului profesoral și Consiliului de Administrație, proces-verbal 

nr.2 din 26.08.2021; 

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie; 

 Cabinetul psihologului. Planul anual de activitate al psihologului școlar; 

 Centru de resurse EI. Planul anual de activitate al cadrului de sprijin; 

 Ordine privind securitatea vieții copiilor în perioada vacanțelor; 

 Ordine privind desfășurarea unor acțiuni ce țin de securitatea                                                                                  vieții și 

sănătății copiilor; 

 Panoul de avize/ site-ul Instituției;  https://mbasarab.md/ 

 Ședințe de informare cu părinții pe segmentul susținerii sănătății fizice și 

mintale a elevilor; 

 Colaborarea reprezentanţilor instituţiei cu părinţi, reprezentanţii APL, 

asistent social, alte   instituţii cu atribuţii legale în acest sens informarea, 

aplicarea procedurilor legale în organizarea instituţională şi de intervenţie 

în cazurile de abuz, neglijare, violenţă; 

 Plan de acţiuni a comisiei intrașcolare de revenire/intervenţie în 

cazurile de abuz, neglijare, violenţă; 

 Ordinul  nr.124-ab din 05.04.2022 „ Cu privire la profilaxia bolilor 
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prevenibile prin vaccinări în colectivitățiile pentru copii ”. 

 Plan de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea Săptămânii „Pro 

Sănătatea” (aprilie 2022); 

 Cursuri opționale „Educație pentru sănătate” 

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.  

 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj: 1,5 

 

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 psiho-emoționale ale elevilor/ copiilor. 

Dovezi   Materiale didactice din cadrul activităţilor metodice; 

 Planul anual de activitate al directorului adjunct pentru educație; 

 Planul anual de activitate al psihologului instituţiei 

 Actele normative ce demonstrează monitorizarea activităţii fizice şi mintale 

a elevilor; 

 Cabinetul psihologului; 

 Cabinetul medical; 

 Centrul de resurse pentru educație incluzivă; 

 Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice, directorului adjunct pentru 

educație 

Constatări  Instituția asigură cu condiţii fizice, resurse materiale și metodologice și 

organizează diferite activităţi terapeutice și informative pentru profilaxia 

problemelor psiho-emoționale 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 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj: 

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. 

Dovezi   Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022,  aprobat la 

ședința comună consiliului profesoral și Consiliului de Administrație, 

proces-verbal nr.2 din 26.08.2021; 

 Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice; 

 Registre de evidenţă medicală; 

 Proiectare de lungă durată la orele de dezvoltare personală; 

 Proiectarea directorului adjunct educaţie; 

 Cursuri opționale „Educație pentru sănătate” 

 Plan de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea Săptămânii „Pro 

Sănătatea” (aprilie 2022); 

Constatări Colectivul profesoral al liceului  încurajează activ inițiative și activități de 

promovare/ susținere a modului sănătos de viață, de prevenire a riscurilor de 

accident, îmbolnăviri și oferă acces elevilor/ copiilor la programe educative 

în acest sens. Sunt organizate proiecte tematice prin derularea activităților 
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instructiv-educative și extracurriculare privind promovarea și susținerea 

modului sănătos de viață, prevenirea riscurilor de accident, îmbolnăviri și 

care contribuie la dezvoltarea comportamentelor specifice. Instituția asigură 

securitatea și protecția tuturor elevilor. Colaborează cu familia în direcția 

protecției copiilor. Oferă servicii de suport pentru promovarea unui mod 

sănătos de viață. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform 

criteriilor: 1 

Punctaj: 2 

 

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 1.3: 4,25 puncte 

 

Puncte forte  Asigurarea pazei şi securităţii şcolii,  siguranţa elevilor pe toată durata 

programului şcolar şi în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare 

 Asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea unui proces educaţional 

de calitate; 

 Dotarea instituţiei cu materiale de sprijin necesare  (echipamente, utilaje, 

dispozitive, ustensile); 

 Instruirea/formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar în 

domeniul managementului educațional si instituțional, a părinţilor pentru 

aplicarea procedurilor legale în organizarea instituţională şi de intervenţie în 

cazurile de abuz, neglijare, violenţă; 

 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 dezvoltare 

fizică, psihică şi emoţională: centrul de resurse, serviciul psihologic şcolar; 

 Organizarea alimentației elevilor într-o cantină școlară îngrijită; 

Puncte slabe  Venituri extrabugetare mici pentru dezvoltarea bazei materiale 

 Nu este securizat teritoriul liceului aferent 

 Uzura fizică şi morală a unor                                                                        materiale a bazei materiale tehnice  

existente în liceu; 

 

     

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

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

Domeniu: Management 

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

participare a elevilor/ copiilor la procesul de luare a deciziilor, elaborând proceduri și 

instrumente ce asigură valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune 

pe subiecte ce țin de interesul lor imediat 

Dovezi   Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022,  aprobat la ședința 

comună consiliului profesoral și Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.2 

din 26.08.2021 

 Procesele - verbale a CA pentru a.s 2021-2022; 

 Planul de activitate al Consiliului Consultativ a părinților pentru anul de studii 

2021-2022; 

 Calendarul activităților extrașcolare pentru anul de studii 2021-2022; 

 Panou informativ al Centrelor educaționale; 

 Orarul activităților extrașcolare: cercul de pictură, de educație tehnologică, 

cercul teatral, cerc orchestra de sunete, secții sportive etc. 

Constatări În Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022 sunt planificate activități 

de participare a elevilor în soluționarea problemelor școlare. În anul 2021- 2022, 
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colectivul pedagogic a lucrat asupra studierii și realizării sarcinilor ce țin de 

subiectul: Formarea competențelor cheie prin interdisciplinaritate în cadrul 

procesului instructiv – educativ curricular/ extracurricular și consilierea elevilor în 

identificarea căilor de dezvoltare personală din perspectivă profesională și socială. 

Anual echipa managerială organizează workshop-uri pentru elevi, în cadrul cărora 

se discută și se consultă cu elevii asupra aspectelor ce țin de: viața școlară, 

soluționarea problemelor la nivel de instituție/ clasă. Administrația instituției 

evaluează opiniile, inițiativele și propunerile elevilor în procesul de luare a 

deciziilor. 

Pondere/ 

punctaj 

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

 

        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   Pagina web a liceului https://mbasarab.md/ 

 Pagina de Facebook a liceului https://www.facebook.com/LicMateiBasarab  

 Boxa/ cutia încrederii de opinii și sugestii; 

 Scenariul activității și imagini din timpul activităților; 

 

Constatări A fost  emis ordin nr. 57 din 10.09.2021     «Об организации ученического 

самоуправления в лицее» . Însă din  cauza pandemiei nu s-a  reușit  organizarea 

Consiliului elevilor , ceea ce a  fost impedement penru realizarea celor planificate 

Pondere/ 

punctaj 

Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 0,25 Punctaj acordat: 0,5 

 

  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 orale: orele administrative, discuțiile psihologului, ale 

diriginților cu elevii, expunerea și argumentarea opiniilor în timpul și în afara 

orelor; 

 Planul anual al CE; 

 Pagina de Feedbackcu comentarii pe pagina instituției cu referire la anumite 

subiecte, evenimente; 

 Scenariile proiectelor didactice la Educație pentru societate, Dezvoltarea 

personală; 

 Boxa de opinii și sugestii; 

 Panouri informative ale Centrelor educaționale; 

 Chestionarea, sondajul elevilor cl 8-12; 

 Participarea elevilor la conferințe social-politice, la concursuri de  dezbateri; 

 Publicațiile elevilor video/foto editate pe pagina liceului. 

Constatări Instituția asigură sistematic și eficient funcționalitatea diverselor mijloace de 

informare și de comunicare ce reflectă opinia liberă a elevilor. Elevii sunt liberi să-

ți exprime opinia în incinta liceului, să afișeze informații ce țin de viața lor școlară 

Accesul elevilor la diverse informații legat de activitatea instituției se realizează 

prin intermediul diverselor mijloace: pagina instituției pe pagina de socializare 

Facebook, standuri informative. Elevii sunt informați și motivați să participe la 

concursurile școlare și la conferințele tematice și științifice. 

Directorul adjunct pentru instruire, diriginții de clasă au creat grupuri consultative 

pe Viber în scopul consultării opiniei elevilor și informării cu privire la activitatea 

instituție în perioada studiilor la distanță. 

https://www.facebook.com/LicMateiBasarab
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Pondere/ 

punctaj 

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

 

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 evaluare propriului progres 

Dovezi   Workshop organizat de echipa managerială în luna septembrie 2021; 

 Înregistrări video, comentarii pe pagina liceului https://mbasarab.md/page/2/ 

 Participarea elevilor în organizarea activităților extracurriculare din instituție: 

 27 august - Ziua independenței; 

 Sărbătoarea națională „Limba Noastră”; 

- „Toamna de aur”, octombire  2021; 

 Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane, ord.90-ab  din 11.10.21 

 Raportul activității 2021-2022 directorului adjunct pe educatie;  

 S-au desfășurat lecții pentru adolescenți „Prevenirea violenței” cu implicarea 

membrilor în programe educaționale pentru soluționarea problemelor la nivel de 

colectiv, pentru evaluarea propriului progres. 

 Opiniile elevilor exprimate prin intermediul chestionării; 

 Cereri pentru disciplinele opționale pentru lunile mai și august  2021; 

 ECD la disciplina Educație pentru societate/ Educație plastică/ Educație muzicală, 

Educație fizică . 

Constatări Instituția de învățământ implică sistematic elevii în consilierea aspectelor legate de 

viața școlară, prin participarea la soluționarea problemelor la nivel de clasă și 

instituție. Cadrele didactice încurajează participarea elevilor în soluționarea 

problemelor, implică elevii în evaluarea propriului progres școlar . 

Instituția desfășoară mai multe ore opționale în dependență de interesul elevilor și 

capacitatea instituțională:  Matematica distractivă; Educația pentru sănătate;Citind 

învăț să fiu; Educația pentru media; Tehnica traducerii. 

Pe parcursul anului au fost realizate diverse activități extrașcolare cu implicarea 

elevilor:Instituția evaluează rezultatele progresului continuu prin analiza datelor din 

cataloage; dinamica și nr. participărilor: diplomele, certificatele. 

Pondere/ 

punctaj 

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

Total standard 3,25 

 

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

procesul educațional 

Domeniu: Management 

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

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

școlar, de informare periodică a lor în privința elevilor/ copiilor și de aplicare a mijloacelor de 

comunicare pentru exprimarea poziției părinților și a altor subiecți în procesul de luare a 

deciziilor 

Dovezi   Regulamentul intern de organizare și funcționare a liceului aprobat la ședința 

Consiliului profesoral din 07.11.17, revuiziut în  2021; 

 Ședințe ale Consiliului părinților, planificate semestrial în Planul managerial 

anual pentru anul de studii 2021-2022; 

 Delegarea din numele Consiliului Consultativ al părinților în componența CA a 3 

părinți, proces-verbal nr.01 din 10.09.2021; 

 Implicarea părinților în grupul de lucru în cadrul ședințelor consultative cu 

administrația liceului. Informarea părinților prin Viber, Messenger, panouri, 

pagina de Facebook a liceulul https://www.facebook.com/LicMateiBasarab  

https://www.facebook.com/LicMateiBasarab
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 Consultații individuale; 

 Politica pentru protecția copiilor în situații de risc; 

 „Ziua ușilor deschise”; 

 Panou informațional actualizat; 

 Ședințe cu părinții cu subiectele: 

 Importanța unei alimentații corecte și sănătoase acasă și la școală octombrie 2021; 

 Familiarizarea părinților cu Metodologia de organizare și desfășurare a 

examenelor de absolvire a gimnaziului/ liceului decembrie 2021/mai 2022. 

Constatări Instituția are elaborat un set de proceduri democratice de delegare, promovare a 

părinților în structurile decizionale ale școlii și le aplică consecvent: prin 

reprezentantul părinților în Consiliul de administrație desemnat la ședința Consiliului 

Consultativ al părinților. Se realizează informarea privind progresul școlar, prin 

intermediul tabelelor de performanță școlară și se informează despre oportunitățile 

participării comunității educaționale la luarea de decizie în timpul ședințelor cu 

părinții la nivel de clasă și instituție. Comunitatea părinților este încurajată să se 

implice în calitate de persoană-resursă în procesul educațional. 

Directorul adjunct monitorizează și coordonează comunicarea sistematică cu părinții 

prin intermediul rețelelor de socializare Facebook și Viber. Pentru a asigura realizarea 

obiectivelor propuse, pornind de la contextul socio-economic al zonei în care se află 

liceul, de la situația familiilor elevilor si atitudinea acestora fata de scoală, de la 

resursele umane si materiale ale scolii.  

Pondere/ 

punctaj 

Pondere: 1 Evaluarea conform criteriilor: 1,0 Punctaj acordat: 1 

 

Indicator 2.2.2.Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității, pe 

aspecte ce țin interesul elevului/ copilului, și a acțiunilor de participare a comunității la 

îmbunătățirea condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi/ copii. 

Dovezi   Acord de parteneriat cu Biblioteca Publică Municipală, filiala ”Miron Costin” (din 

2013, prelungit  până în prezent); 

 Expoziție de lucrări realizate de elevi și expoziție fotografică realizată de elevi în 

cadrul Proiectului „Toamna de aur 

 Parteneriat cu centru de sănătate ”Neovita”, sănătatea sexuală a adolescenților, 

2021-2022; 

 Parteneriat cu organizația ”La Strada” 2021-2022; 

 Festivalul Colindelor, decembrie 2021; 

 Acord de colaborare pentru jocuri sportive (Volei,Basket,Șah) cu LT 

”V.Levschi”, IPLT ”M.Spătaru”, mun. Chișinău, ,2021-2022; 

 Certificat ANET pentru participare la Seminarul „Bullyngul ca formă de violență” 

din 2021, acordat la 3 profesori. 

 Săptămâna psihologiei în liceu; 

Constatări Instituția promovează sistematic și valorifică eficient resursele umane din instituție și 

comunitate în dezvoltarea și încheierea parteneriatelor noi în vederea promovării 

intereselor elevilor. Administrația instituției are încheiate acorduri de parteneriat cu 

reprezentanții comunității, servicii publice, agenți economici, voluntari. Au fost 

implementate proiecte de cooperare la nivel local, național și internațional, evocând 

pe aspecte ce țin de îmbunătățirea condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi. 

Instituția valorifică și dezvoltă eficient acordurile de parteneriat cu diverși 

reprezentanți ai comunității. Echipa managerială colaborează activ și cu DGETS, cu 

alte licee din oraș pentru desfășurarea activităților de promovare a modului sănătos 

de viață.  

Pondere/ 

punctaj 

Pondere: 1 Evaluarea conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 0,75 
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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   Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022,  aprobat la ședința 

comună consiliului profesoral și Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.2 

din 26.08.21 

 3 părinți - membri ai Consiliului de administrație. (Regulamentul de ordine internă, 

art.25, punctul 2),  

 Alegerea Comitetului părintesc în fiecare clasă, procese–verbale nr.01 din 20 

august-15 septembrie 2021; 

 Planul de activitate al Comitetului părintesc în fiecare clasă; 

 1 membru APL- membru al Consiliului de administrație, procese-verbale, planul 

de activitate al CA pentru 2021-2022; 

 Afișarea informațiilor pe panoul informativ pentru părinți, sondaje, boxe, prin 

intermediul cărora părinții își pot exprima opinia pe toate aspectele de interes; 

 Informarea periodică a părinților prin intermediul platformei Viber. 

Constatări În instituție activează Consiliu de administrație funcțional cu membri din reprezentanți 

ai părinților, ai APLe. Părinții sunt aleși în mod democratic și participă la luarea 

deciziilor cu privire la toate problemele ce vizează activitatea instituției și educația 

elevilor. Acest aspect este reflectat în Planul managerial anual pentru anul de studii 

2021-2022 și Planul de Dezvoltare . Pentru informarea periodică a părinților, cadrele 

didactice completează agendele elevului și oferă consultații individuale, inclusiv prin 

intermediul de paginiide Facebook a liceului și al grupurilor create pe Viber 

coordonate, monitorizate de diriginți/. 

Pondere/ 

punctaj 

Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 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   Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022 (Obiectivele); 

 Implementarea Curriculumului disciplinar pentru clasele a V-a, a VI-a,VII și a X-a 

și a XI-a, XII . Curriculumului Național la Dezvoltare personală (I-XII), ord.nr. 40 

-ab din 26.08.2021; 

 Evaluarea Criterială prin descriptori la disciplinele: Educația plastică, Educația 

muzicală, Educația tehnologică și Educația fizică; 

 Prelegeri metodice „Respectarea prevederii ordinului nr.1249 din 22.08.2018 cu 

privire la aprobarea Instrucțiunii managementului temelor pentru acasă, în 

învățământul primar, gimnazial și liceal”, „Implementarea ECD în învățământul 

gimnazial”, procese-verbale ale ședințelor cu părinții din paralela claselor a V-a, 

octombrie 2021; 

 Rezultatele activităților elevilor și deciziile, propunerile părinților sunt mediatizate 

pe panoul informațional  

 Proces-verbal CP Monitoringul nivelului de cunoștințe și competențe ale elevilor 

nou-veniți la liceu  în cl.V-a și a X-a nr.03 din 05.11.21; 

 Diplome de participare activă în cadrul activităților,expozițiilor „Concursul 

cititorilor”,participarea în proecte ecologice. 

 Ordin privind organizarea vacanței de iarnă;  



18  

 Ședința cu părinți: „Comportament responsabil acasă și la școală - baza sanatații 

părinților și a copiilor” asigură implicarea părinților în activități orientate spre 

educația de calitate pentru toți copiii, la elaborarea și implementarea documentelor.;  

 Ședința cu părinți „Metode de protecți a copiilor în perioada pandemiei Covid-19” 

asigură activități de formare a părinților cu privire la implementarea documentelor 

importante. 

Constatări În planificarea activității instituției se iau în calcul opiniile părinților, elevilor care sunt 

înregistrate în procesele-verbale ale ședințelor cu părinții. Cadrele didactice împreuna 

cu psihologul școlar realizează activități de informare și formare a părinților. În 

instituție periodic se realizează sondaje, feedback al activităților, opinii ale părinților 

pe marginea implicării permanente a elevilor în consilierea aspectelor legate de viața 

școlară.Participarea elevilor, părinților și a comunității la elaborarea documentelor și 

organizarea activităților au un impact pozitiv asupra procesului educațional. Părinții 

participă și se implică activ în viața instituției și în organizarea diverselor activități: 

 

Pondere/ 

punctaj 

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

Total standard 4,0 

 

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

societate interculturală bazată pe democrație 

Domeniu: Management  

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

religioasă, prin actele reglatorii și activități organizate de instituție 

Dovezi   Decada activităților pe discipline. Planul de activitate a fiecărei Comisii metodice. 

 Regulamentul de ordine internă . 

 să monitorizeze activităţile de prevenire, identificare, raportare şi asistenţă a 

cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului; 

 să sesizeze, să intervină şi să comunice cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului organelor de administraţie 

 Activități didactice și extracurriculare privind respectarea diversității culturale, 

etnice, lingvistice, religioase: 

- Activitate ludică În lumea poveștilor popoarelor lumii clasele a 5-a (Planul 

activității); 

- Expoziție de literatură în cadrul Atelierului de lectură, discuție și creație Locuința 

umană privită intercultural, clasele a 7-a ; 

 Proiect de lungă durată la Educație civică/ Educație pentru societate, proiect de 

lungă duratăla Dezvoltare personală; 

 Activitate Respect diversitatea! realizată (catalogul școlar, compartimentul 

Managementul clasei, cl. XII (PED online); 

Constatări Instituția promovează eficient, prin acte reglatorii, prin activități didactice realizate, 

respectul față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă. Diriginții sunt 

îndemnați să monitorizeze sistematic modul de respectare a diversității culturale. 

Activitățile în acest sens sunt diverse și implică un număr mare de elevi. Cadrele 

didactice valorifică feedbackul din partea partenerilor în ceea ce privește respectarea 

principiilor democratice în liceu.  

Pondere/ 

punctaj 

Pondere: 1 Evaluarea conform criteriilor: 1,0 Punctaj acordat: 1 

 

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

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

în instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea  

principiilor democratice. 
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Dovezi   Chestionare pentru părinți/pentru elevi în a.s 2021-2022. 

 Fișe de asistență și interasistență la activitățile desfășurate în anii 2021-2022 ; 

 Raport anual al CM Limbă și comunicare, Limbi străine,  Științe exacte; 

 Calendarul activităților extrașcolare: 

 Ziua Europeană Anti-Trafic de ființe umane din  octombrie 2021; 

 Ziua Internațională a Toleranței din noiembrie 2021; 

 Săptămâna propagării Drepturilor Copiilor, noiembrie 2021; 

 Proiectul de lungă durată la Educația pentru societate etc.; 

 Proiecte didactice/ scenarii ale activităților curriculare; 

 Proiecte/scenarii ale activităților extracurriculare: 

 „Mărțișor”, martie 2022; 

 ”Ziua drapelului” 27.04.2022 

 Sărbătoarea «Масленица» 

Constatări Instituția monitorizează sistematic respectarea diversității culturale, etnice, 

lingvistice, religioase în documentele programatice și în toate activitățile și proiecte 

educaționale de valorificare a multiculturalității desfășurate. Instituția asigură 

respectarea diversității culturale, etnice, religioase și dezvoltarea competențelor-cheie 

transversale de comunicare în limba română și în alte limbi străine în cadrul diverselor 

activități desfășurate în cadrul instituției anual. 

Pondere/ 

punctaj 

Pondere: 1 Evaluarea conform criteriilor: 1,0 Punctaj acordat: 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   Dovezi de resurse informaționale (postere, prezentări, panouri); 

 Proiectarea, organizarea și desfășurarea activităților tradiționale de promovare a 

valorilor naționale și de stat. Sărbătoarea „Limba noastră”, festivalul obiceiurilor 

și datinilor de Crăciun și Anul Nou, „Dragobete”, „Sărbătoarea Mărțișorului”. 

Ședințele școlare ale comitetului părintesc al liceului asigură realizarea planului de 

activitate a instituției în perioada pandemiei Covid-19, realizarea actelor normative 

despre protecția copiilor în situații de risc,  

Rețea de socializare, https://www.facebook.com/LicMateiBasarab  viber, Site-ul 

liceului mbasarab.md asigură exprimarea opiniei părinților cu privire la toate 

aspectele de interes;  

 Planuri de intervenție asigură combaterea absenteismului și abandonului școlar (elevi 

Pitula R. cl.3,-Moraru E. cl.9) 

Constatări Instituția creează condiții pentru respectarea diversității prin valorificarea intensă a 

capacității de socializare a elevilor și a resurselor de identificare și dizolvare a 

stereotipurilor și prejudecăților. Instituția dispune de simbolurile naționale ale statului 

și le respectă în cadrul sărbătorilor naționale, oficiale În cadrul orelor tematice de 

dirigenție sunt discutate subiecte legate de formarea stereotipurilor în cadrul 

disciplinelor Limba Rusă, Limba română,Educația pentru societate, Educație civică, 

Limbă engleză, Limbă germană și în cadrul diverselor activități educaționale în 

instituție. Indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică și religioasă, sunt 

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

și dizolvarea stereotipurilor și prejudecăților, promovarea multiculturalității. 

Pondere/ 

punctaj 

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

 

https://www.facebook.com/LicMateiBasarab
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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   Proiecte de lungă durată la Educația pentru societate, discutate aprobate la 

ședința Comisiilor metodice,2021-2022; 

 Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022,  aprobat la ședința 

comună consiliului profesoral și Consiliului de Administrație, proces-verbal 

nr.2 din 26.08.2021; 

 Cererile părinților elevilor din clasele din gimnaziu și liceu pentru solicitarea 

orelor opționale. 

 Planul activităților extracurriculare; 

 Certificate de participare a elevilor la concursul „Concursul cititorului” 2021, 

2022; 

 Organizarea activităților tematice extrașcolare: 

 Ziua Internațională a Toleranței, noiembire 2021; 

 Săptămâna propagării Drepturilor Copiilor, noiembire 2021; 

 Certificat de participare a profesorilor  la diverse laboratoare și traininguri cu 

referire la strategii de valorizare a educației nonformale la dirigenție;  

 Planul de activitate al Consiliului Consultativ al părinților . 

 Planul de activitate al Comisiilor metodice parte componentă a Planul 

managerial  anual. 

Constatări La nivelul instituției periodic se realizează și se promovează dialogul intercultural 

prin schimbul de bune practici cu diverși parteneri educaționali din țară și de peste 

hotare. Cadrele didactice organizează procesul educațional astfel, încât să faciliteze 

comunicarea și colaborarea între copiii de diferite origini etnice, religioase. Se 

promovează respectul față de valorile naționale. Elevii sunt familiarizați cu cultura și 

tradițiile minorităților etnice în cadrul unor activități curriculare și extracurriculare. 

Elevii participă la discuții legate de promovarea toleranței, elaborează proiecte, 

referate, prezentări, secvențe video, publicații în cadrul activităților curriculare și 

educative. Educația interculturală în instituție se mai produce în diverse contexte în 

baza situațiilor reale din viață. 

Pondere/ 

punctaj 

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

Total standard 5,0 

 

Puncte forte  Deschidere pentru identificarea, dezvoltarea și valorificarea acordurilor de 

parteneriat. 

 Susținerea manifestării creativității elevilor prin diverse metode: expunerea 

și diseminarea lucrărilor la diverse concursuri, expoziții, publicarea 

rezultatelor tuturor concursurilor la care participă elevii licelui pe pagina 

facebook 

 Diseminare semnificativă a experienței și a bunelor practici la nivel local și 

național 

 Completarea regulată a paginii web a instituției și a paginii liceului pe 

facebook 

Puncte slabe  Dovezi modeste ce valorizează inițiativele elevilor pe timp de pandemie. 

 Planul propus pentru Consiliului Elevilor nu a fost realizat din motivul 

pandemiei. 
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Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

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

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

 realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional 

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 activitățile multiculturale, a documentelor 

 de asigurare a serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES 

Dovezi   Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022,  aprobat la ședința comună 

consiliului profesoral și Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.2 din 

26.08.2021;  Dimensiunea 3: Incluziune educațională; 

 Planul de activitate al Comisiei pentru protecția drepturilor copiilor (CMI, ANET); 

 Ordinul nr. 73-ab  din 24.09.2021 cu privire la funcționarea Centrului de Resurse 

 Centrul de Resurse Educaționale este dotat și asigură incluziunea elevilor cu CES. 

 Planul de activitate a Centrului de Resurse Educaționale, aprobat de director. 

  Ordinul nr. 26-ab  din 12.08.2021 cu privire la constituirea Comisiei 

Multidisciplinare. 

  Planul de activitate a Comisiei Multidisciplinare. 

  Fișa post a cadrului de sprijin. 

 Ordinul nr. 54-ab  din 06.09.2021” Cu privire la activitatea psihologului, Logopedului 

și cadrelor de sprigin 

 Ordinul nr. 60-ab  din 10.09.2021” Cu privire la constituirea echipelor PEI” 

  Consultație informative a cadrelor didactice : ”Metodologia elaborării 

curriculumului modificat, PEI”   

Constatări     Instituția deține documente bazate pe politicile statului cu privire la educația 

incluzivă, proiectează strategii de asigurare a activității Centrului de Resurse pentru 

educația incluzivă, asigură formarea cadrelor didactice în acest domeniu. 

Este angajat cadrul didactic de sprijin (care deține gradul didactic II) ce participă la 

seminare, stagii de formare continuă în domeniul EI desfășurate de SAP. 

Pondere/ 

punctaj  

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

 

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

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

 pentru copiii cu CES 

Dovezi   Consiliul de Administrație proces verbal nr. 1 din 26.08.2021 

 Ordinul nr. 26-ab  din 12.08.2021 de constituire a Comisiei Multidisciplinare 

Intrașcolare (CES); 

  Regulamentul cu privire la evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și 

absolvirea al liceului  

 Planul de activitate a Centrului de Resurse Educaționale, aprobat de director. 

  Lista elevilor cu CES, aprobată de consiliul pedagogic pentru anul de studii 2021-

2022. 

  Lista cadrelor didactice care au întocmit curriculum modificat pentru elevii cu CES." 

 Rapoartelor elevilor cu CES elaborate de SAP   

 Serviciul psihologic care acorda servicii de consiliere pedagogilor, elevilor și 

părinților; 

 Serviciu medical; 

Constatări Instituția asigură 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.    

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1 
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Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu CES, 

elaborarea actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența 

înmatriculării elevilor   

Dovezi   Registrul de ordine cu privire la fluctuația elevilor; 

 Registrul de evidență a elevilor din grupul de risc; 

 Registrul alfabetic al elevilor; 

 Lista copiilor din familii socialmente vulnerabile; 

 Ordinile cu privire la Baza de date SIME 

  Completarea anuală a bazei de date a CREI cu informațiile individuale ale fiecărui 

elev cu CES: tipul de curriculum, perioada evaluării, raportul PEI, concluzia de 

după reevaluare. 

 Registrul de evidență și eliberare a actelor de studii pentru treapta de gimnaziu și 

liceu. 

  Ordin nr.12-ab din 24.06.21„ Cu privire la admiterea elevilor în învățământul 

liceal. 

Constatări Instituția asigură funcționalitatea mecanismelor și procedurilor de sprijin pentru 

înmatricularea și incluziunea copiilor din districtul școlar.   

Pondere/ 

punctaj  

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

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

și asigurarea activității Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare (CMI) și a serviciilor de sprijin,  

în funcție de necesitățile copiilor 

Dovezi   Ordinul nr.  26-ab  din 12.08.2021  de constituire a Comisiei Multidisciplinare 

Intrașcolare (CES); 

 Dosarul cu activitatea CMI;  

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

 Fișe de autoevaluare la disciplina Dezvoltare personală; 

 Fișă de evidență psihopedagogică a elevului;  

 Procesele verbale la care s-a discutat comportamentul delicvent, s-au luat decizii 

respective; registrul proceselor verbale a Comisiei pentru ocrotirea drepturilor 

copiilor. 

 Procese – verbale de discuții individuale cu elevii. 

  Notă informativă prezentată semestrial și anual la CP din decembrie 2021 și mai 

2022” Cu privire la validarea rezultatelor elevilor, inclusiv celor cu CES”. 

  Organizarea și desfășurarea activităților de suport educațional în CREI: 

orarul/lista asistenților pentru a.s. 2021-2022. 

 Fișa de monitorizare a evoluției în dezvoltatea copilului cu CES. 

  Dosarul elevului cu CES. 

  Planul educațional individualizat.   

Constatări Se monitorizează progresul și dezvoltarea fiecărui elev, este valorificată ascensiunea 

acestuia și sunt create condiții suficiente pentru dezvoltarea potențialului cognitiv. 

Echipa PEI stochează semestrial datele elevilor cu privire la progresul și dezvolatrea 

fiecărui elev, trasând obiectivele de perspectivă în dependență de necesitățile 

individuale ale elevului.   

Pondere/ 

punctaj  

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

 

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 
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Dovezi   Proiectele de lungă durată ale cadrelor didactice, discutate la ședinșa CM , 

coordonate cu directorul adjunct și aprobate de către director până la 15.09 . 

 fișele de asistență/interasistență la ore, procesele verbale ale ședințelor Comisiilor 

Metodice de analiză și apreciere a orelor asistate. 

 Activități de dezvoltare personală incluzivă pentru copii cu 

CES."   

Constatări Instituția desfășoară procesul educațional pentru copii cu CES în concordanță cu 

particularitățile și nevoile specifice fiecărui elev în baza PEI, iar cadrele didactice au 

elaborat Curricilum modificat pentru cei 15 elevi cu 

CES.   

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 1 

Total standard 7,5 

 

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

nediscriminatorii și respectă diferențele individuale 

Domeniu: Management 

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

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

Dovezi   Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022,  aprobat la ședința 

comună consiliului profesoral și Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.2 

din 26.08.2021; Standardul 5.1. Politicile și practicile din instituția de învățământ 

sunt incluzive, nediscriminatorii și respectă diferențele individuale; 

 Planul de activitate al Comisiei pentru Protecția Drepturilor Copiilor (CMI, ANET) 

pentru anul de studii 2021-2022; 

 Planul activităților de prevenire a violenței (bullyngului) în instituție, anul scolar 

2021-2022: 

 Planul Lunarului de propagare a cunoştinţelor juridice „Noi și Legea”; 

 Programul activităților extracurriculare pentru anul de studii 2021-2022: 

Săptămâna siguranței “Siguranța ta are prioritate”; 

 Fişele de post ale cadrelor didactice; 

 Fişa de sesizare. 

 Boxa pentru sugestii și reclamații plasată la loc vizibil în holul instituției. 

Constatări Instituția deține mecanisme de identificare și combatere a oricăror forme de 

descriminare și respectare a diferențelor individuale. Coordonatorul ANET asigură 

identificarea oricăror forme de discriminarea contribuid la minimalizarea riscurilor. 

Aspecte legate de prevenirea situațiilor ANET se pun la discuție la ședințele CP și la 

cele cu părinții.    

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 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   Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022,  aprobat la ședința 

comună consiliului profesoral și Consiliului de Administrație, proces-verbal 

nr.2 din 26.08.2021; Standardul 3.1. Cuprinderea tuturor copiilor, indiferent 

de gen. Origine și stare socială, apartenență politică sau religioasă, stare a 

sănătății și crearea condițiilor optime pentru realizarea și dezvoltarea 

potențialului propriu în cadrul procesului educațional. 
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  Asigurarea serviciilor psihologice și psihopedagogice individuale și de grup 

pentru asigurarea serviciilor de sprijin în funcţie de necesităţile copiilor și 

incluziunii; 

 Planul de activitate al cadrului de sprijin, al serviciului psihologic; 

  Activităţi, evenimente cu tematică respectivă care implică și elevii cu CES 

”Suntem la fel,  dar suntem unici”,  

 Registre ale psihologului, logopedului, cadrului de sprijin; 

  Note informative, rapoarte, procese-verbale;   

Constatări Planul strategic de dezvolatre a instituției reflectă cultura diversității, promovând 

aspectele vieții școlare cu accent pe incluziune și non-descriminare și activități ce 

țin de respectarea diferențelor, cu implicarea mai multor factori educaționali, 

inclusiv a elevilor cu CES.   

Pondere/ 

punctaj  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor  

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

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

utilizarea acestor proceduri 

Dovezi   Planul de activitate al Comisiei pentru Protecția Drepturilor Copiilor (CMI, 

ANET) pentru anul de studii 2021-2022; 

 Planul activităților de prevenire a violenței (bullyngului) în instituție, anul scolar 

2021-2022;    

 Programul activităților extracurriculare pentru anul de studii 2021-2022: 

Săptămâna siguranței “Siguranța ta are prioritate”; 

 Fişele de post ale cadrelor didactice;  

 Fişa de sesizare. 

  Instruirea angajaților privind procedura de intervenție instituțională în caz de 

ANET(lista cu semnături a angajaților, mapa cu fișe de sesizare). 

  Proces-verbal al ședinței CP cu privire la familiarizarea cu politica de protecție a 

Drepturilor Copilului, proces-verbal nr.02 din 08.09.2021. 

  Mapa Comisiei Pentru Protecţia Drepturilor 

Copiilor.   

Constatări Respectarea diferențelor individuale se realizează prin diferite proceduri de prevenire, 

identificare, semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare. 

Informarea personalului, copiilor și reprezentanților lor legali cu privire la aceste 

proceduri se realizează conform activităților planificate sau la 

necesitate.   

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/ adaptat 

 pentru copiii cu CES, și evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor/ copiilor, în scopul  

respectării individualității și tratării valorice a lor 

Dovezi   Rapoartele de realizare a curriculumului și a progresului școlar, prezentate în cadrul 

Consiliului profesoral semestrial și anual (decembrie, mai); 

 Fișele de autoevaluare la disciplina Dezvoltare personală; 

 Tabele de performanță școlară la disciplina Dezvoltare personală, cl. X-XII; 

 Fișă de evidență psihopedagogică a elevului; 

 Cataloagele școlare. 
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  Ordine cu privire la delegarea cadrelor didactice la stagii de formare privind 

implementarrea Curricula . 

 Proiectele de lungă durată ale cadrelor didactice, discutate la CM, coordonate cu 

directotrul adjunct și aprobate de către director până la 15.09.2021. 

  Curriculum adaptat și modificat pentru elevii cu CES. 

  Elaborarea testelor pentru elevii cu CES. 

 Evaluarea progresului fiecărui elev, inclusiv cu CES. 

  Întocmirea testelor pentru testarea națională în cl. IV, examenele de absolvire a 

ciclului gimnazial, cl. IX în a.s. 2021-2022. 

  Activități preconizate cu elevii dotați.   

Constatări Instituția tratează toți elevii în mod echitabil prin aplicarea eficientă a documentelor de 

politici incluzive, a curricula școlare, inclusiv modificată, adaptată pentru elevii cu 

CES.   

Pondere/ 

punctaj  

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

 

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   Dosarul de activitate al CMI (ședințele comisiei);  

 Dosarul de activitate al Comisiei pentru Protecția Drepturilor Copiilor (CMI, 

ANET); 

 Boxă pentru raportarea cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic din partea 

semenilor şi adulţilor; 

 Fișe de sesizare. 

 Fiecare caz este adus la cunoștință dirigintelui și administrației, este înregistrat în 

registru de evidență a cazurilor de ANET.    

Constatări Instituția organizează sistematic activități în vederea informării și recunoașterii de către 

elevi a situațiilor de discriminare și a cazurilor de nerespecatre a diferențelor 

individuale. Existența mecanismelor de raportare a cazurilor de violență și a discuțiilor 

de combatere a discriminării care facilitează recunoașterea lor și anunțarea 

coordonatorului ANET.   

Pondere/ 

punctaj  

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

Total standard 6,75 

 

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

Domeniu: Management 

Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu  

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

și utilizarea resurselor noi 

Dovezi   Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022,  aprobat la ședința comună 

consiliului profesoral și Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.2 din 

26.08.2021. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil; 

 Planul de achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor pentru anii 2021-2022; 

 Actele de primire a literaturii în fondul bibliotecii; 

 Fișele de analiză a lecţiilor, activităţilor extraşcolare/ extracurriculare; 

 Chestionarea on-line a elevilor, părinţilor elevilor privind asigurarea unui mediu 

accesibil şi sigur pentru fiecare copil în perioada pandemică. 

  Reparația holurilor, sălilor de clasă, sălii de sport, amenajarea teritoriului adiacent 

asigură elevilor un mediu accesibil și sigur cu orientare spre confort prin cromatica 

încăperilor și a mobilierului. 

  Asigurarea alimentației elevilor din treapta primară și a copiilor din familii social-

vulnerabile din ciclul gimnazial, prin oferirea zilnică a unui dejun cald. 
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  Instalarea pe uși a inscripțiilor de orientare. 

  Dotarea permanentă anuală a bibliotecii cu literatură artistică și manuale școlare.  

  Accesul la rețeau Internet/Wi-fi în toate sălile de clasă. 

 Dotarea cabinetelor de studii cu laptopuri/televizoare , cară să permită modernizarea 

procesului de predare-învățare-evaluare.   

Constatări Instituția asigură sistematic crearea unui mediu accesibil și favorabil pentru fiecare elev, 

valorificând și utilizând rațional toate resursele instituționale disponibile.   

Pondere/ 

punctaj  

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

 

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

la datele de interes public 

Dovezi   Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, directorul, în calitate de 

conducător al instituției, asigură confidențialitatea și securitatea informației cu 

caracter personal în conformitate cu legislația în domeniul protecției datelor cu 

caracter personal; 

 Ordinul nr. 50-ab din 01.09.2021 de numire a persoanei responsabile SIME,  

 Contractelre de muncă și fișele post ale angajaților conțin stipulări privind 

obligativitatea asigurării datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, la 

datele de interes public. 

  Ordinele cu privire la desemnarea responsabilelor de administrarea SAPD; SIPAS. 

  Declarația-angajament a utilizatorului SIME; SAPD; SIPAS. 

 Ordin anual „Cu privire la numirea diriginților de clasă.” 

 Declarația angajament a fiecărui diriginte cu privire la asigurarea datelor cu caracter 

personal și a accesului, conform legii, la datele de interes 

public.   

Constatări Instituția asigurară protecția datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, la 

datele de  interes public   

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor,  

a spațiilor dotate, conforme specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin 

Dovezi   Blocuri sanitare separate pentru fete și băieți; 

 Cabinetul medical; 

 Cabinetul psihologului; 

 Bibliotecă școlară; 

 Sală de sport; 

   Reparația holurilor, sălilor de clasă, sălii de sport, amenajarea teritoriului adiacent 

asigură elevilor un mediu accesibil și sigur cu orientare spre confort prin cromatica 

încăperilor și a mobilierului. 

  Dotarea permanentă anuală a bibliotecii cu literatură artistică și manuale școlare. 

  Accesul la rețeau Internet/Wi-fi în toate sălile de clasă. 

  Bănci de odihnă în curtea instituției.                                                         

   

Constatări Se asigură condiții fizice accesibile,  spații amenajate în concordanță cu natura și 

ponderea activităților și cu nevoile generale specifice elevilor.  

Pondere/ 

punctaj  

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

utilizând tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor. 
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Dovezi   Proiecte didactice de lungă și de scurtă durată la disciplinele școlare, coordonate de 

directorul adjunct, aprobate de director; 

 Sală de calculatoare cu conectare la Internet ; 

 10 televizoare LCD; 

 18 laptopuri; 

 2 proiectoare; 

 Pagina Facebook. 

  Este asigurat accesul elevilor, inclusiv a celor cu CES și a cadrelor didactice la 

rețeaua de calculatoare pentru documentare în timpul și în afara orelor din programul 

școlar. 

  Asigurarea unei platforme unice de învățare online în perioada Covid-19,Google 

classroom. 

  Pilotarea registrului electronic SICE.   

Constatări Instituția pune în aplicare mijloacele de învățământ și a auxiliarelor curriculare, utilizând 

tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor. Se 

realizează monitorizarea permanentă a activităților educaționale desfășurate, inclusiv a 

celor ce prevăd implicarea elevilor cu CES, ei fiind încurajați să participe la cercurile 

existente în scopul formării abilităților și a dezvoltăii competențelor personale. Cadrele 

didactice posedă și implementează TIC în procesul de predare-învățare-

evaluare.   

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 1 

Total standard 6 

 

Puncte 

forte 

  Existenţa unui Centru de Resurse funcțional. 

  Conexiunea întregii instituții la rețeaua Internet. 

  Dotarea cu TIC și alte echipament electronice. 

  Formarea cadrelor didactice în domeniul TIC.   

 Prezența stipulărilor în Fişele de post ale cadrelor didactice privind obligativitatea 

sesizării cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului.  

Puncte 

slabe 

 Implicarea sporadică a factorilor educaționali în proiectarea și organizarea activităților 

de promovarea diversității, acceptarea diferențelor și învățarea comportamentului 

nondiscriminatoriu; 

 Organizarea sporadică a activităților educaționale îndreptate spre recunoașterea de 

către elevi a de situațiilor de nerespectare a diferențelor individuale și de discriminare. 

 Lipsa posibilității de asigurare a fiecărui elev cu mijloace TIC în cadrul procesului 

educațional la distanță. 

   

 

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

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

calitate 

Domeniu: Management 

Indicator 4.1.1. Orientarea spre creșterea calității educației și spre îmbunătățirea continuă a 

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

de monitorizare a eficienței educaționale 

Dovezi   Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022,  aprobat la ședința comună 

consiliului profesoral și Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.2 din 

26.08.2021;  

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al liceului, aprobat la ședința Consiliului 

Profesoral. 

 Regulamentul Intern al liceului aprobat la ședința Consiliului Profesoral. 

 Proiectele didactice de lungă durată la disciplinele școlare.  

 Comisia de atestare -ordin nr 80 din 30.09.2021 
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 Registrul proceselor - verbale al Consiliului profesorale şi al Consiliului de 

administraţiei.  

 Registrul proceselor - verbale al comisiilor metodice. 

 Fişele de asistenţe la ore şi notele informative/fişele de analiză. 

Constatări Se proiectează activități orientate spre creșterea calității și mecanisme de monitorizare a 

eficienței educaționale, fundamentate pe elaborarea/aplicarea instrumentelor elaborate 

(planuri de activitate, regulamente, portofolii, fișe, note informative; comisii, consilii de 

profil. 

Pondere/ 

punctaj  

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

 

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

operaționale ale instituției, inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și elevilor 

Dovezi   Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022,  aprobat la ședința comună 

consiliului profesoral și Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.2 din 

26.08.2021;   

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al liceului, aprobat la ședința Consiliului 

Profesoral. 

 Planurile de activitate al Comisiilor Metodice  pentru anul de studii 2021-2022; 

 Proiectele didactice anuale la disciplinele opţionale, pentru anul de studii 2021-2022; 

 Registrul proceselor - verbale ale Consiliului Profesoral şi ale Consiliului de 

Administrație.  

 Registrul proceselor - verbale ale Comisiilor metodice; 

 Raportului privind rezultatele evaluărilor naţionale, examenelor de absolvire a 

gimnaziului şi examenelor de bacalaureat.  

 Raportul despre rezultatele elevilor la concursurile disciplinare (raionale și 

republicane) pentru anul 2021; 

 Raportul semestrial/ anual (anul școlar 2021-2022) privind organizarea procesului 

educaţional la nivel de discipline școlare, prezentat la Consiliul Profesoral. 

 Raportul (1-edu/ŞGL-1) de activitate a instituţiei la început de an şcolar. 

 Raportul privind cadrele didactice din instituţie. 

 Raportul statistic la final de an despre numărul elevilor promovaţi/admişi după 1 

septembrie pe cicluri de şcolaritate. 

 Raportul cu referire la înmatricularea elevilor în clasele I-a, X-a. 

Constatări Se realizează activități orientate spre creșterea calității educației și spre îmbunătățirea 

continuă a resurselor umane. Dovezile (rapoarte, liste, regulamente, registre, proiecte 

didactice, procese verbale) enumerate mai sus conțin date, informații privind realizarea 

politicilor educaționale ale statului în domeniul învățământului liceal.  

Pondere/ 

punctaj  

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

 

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

transparent, democratic și echitabil al deciziilor cu privire la politicile instituționale, cu 

aplicarea mecanismelor de monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui model 

eficient de comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi   Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022,  aprobat la ședința comună 

consiliului profesoral și Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.2 din 

26.08.2021;  

 Regulamentul Intern al liceului aprobat la ședința Consiliului Administrației. 

 Ordinul nr. 26-ab din 12.08.2021 de constituire a Comisiei Multidisciplinare 

Intrașcolare (CES); 

 Funcționarea Consiliului de Administraţie; 

 Ordinul nr. 30 din 12.08.202 cu privire la instituirea Comisiilor metodice; 

 Portofoliile comisiilor metodice; 
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 Registrul proceselor - verbale ale comisiilor metodice; 

 Registrul proceselor - verbale ale Consiliului Profesoral şi ale Consiliului de 

Administrație; 

 Pagina de Facebook; 

 Pagina web a instituției. 

Constatări În activitatea instituției se implică sistematic toate consiliile și comisiile constituite în 

monitorizarea eficienței educaționale.  Actele aprobate de Consiliul de administraţie 

(conform Regulamnetului de organizare şi desfăşurare a CA), sunt discutate la Consiliul 

profesoral. 

Pondere/ 

punctaj  

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

 

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   Fișa postului directorului adjunct  responsabil de patrimoniu; 

 Registrul de inventariere a bunurilor materiale; 

 Săli de clasă spațioase și luminoase; 

 Bibliotecă cu sală de lectură; 

 Sală de sport; 

 Sală de festivități; 

 Completarea documentației obligatorii de directorul adjunct responsabil de 

patrimoniu; 

 Actele ce vizează procurarea materialelor didactice; 

 Actele de decontare. 

 Registrul proceselor - verbale al Consiliului profesorale şi al Consiliului de 

administraţiei.  

Constatări În instituție se asigură suficient organizarea procesului educațional în raport cu misiunea 

și obiectivele proiectate. Infrastructura înstituției permite, în mare parte, desfășurarea 

activităților didactice, însă nu este adaptată la necesitățile individuale ale elevilor. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1.5 

 

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   Proiectele didactice de lungă durată la disciplinele școlare pentru anul de studii 

2021-2022 

 Bibliotecă cu o bază de date despre titlurile de carte, la care are acces fiecare elev și 

cadru didactic; 

 Sală de calculatoare cu conectare la internet; 

 Imprimante, xerox; 

 Portofoliile cadrelor didactice; 

 Laboratorul de fizică, chimie, biologie; 

 Pagina de Facebook; 

 Pagina web. 

 Proiectul managerial anual, aprobat la Consiliul Profesoral, proces-verbal nr. 02 din 

26.08.2021 

 Toate cadrele didactice din instituţie au calculator în cabinet şi materiale didactice, 

necesare pentru activităţile formale sau nonformale ce le desfăşoară cu elevii; 

 Fiecare cadru didactic dispune în cabinet de literatura didactică necesară pentru 

activitatea didactică propice și eficientă; 

 Facturile fiscale sau alte documente de achiziție a echipamentelor; 
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Constatări Organizarea procesului educaţional utilizând echipamente, materiale şi auxilire 

curriculare necesare aplicării curriculumului naţional în raport cu obiectivele şi misiunea 

instituţiei; Materiale şi echipamente didactice; Analize, rapoarte, note informative; Lista 

de achiziţii; Registrul de evidenţă a materialelor, cărţilor şi altor 

echipamente;   

Pondere/ 

punctaj  

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

 

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

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

în vigoare 

Dovezi   Statele de personal; 

 Listele de control ale cadrelor didactice pentru anul de studii 2021-2022; 

 Listele tarifare și tabelele de evidență a timpului de muncă al salariatului; 

 Cercetare statistică anuală nr. 83-edu: Personal încadrat în instituția de învățământ 

primar și secundar general la începutul anului de studii 2021-2022; 

 Registrul de ordine a personalului (procesul de recrutare, angajare, concediere a 

personalului); 

 Portofoliile de atestare ale cadrelor didactice; 

 Portofoliile cadrelor manageriale și a cadrelor didactice (modele de proiecte 

didactice, scenarii pentru activități extrașcolare, imagini care ilustrează parteneriatul 

educațional al instituției) 

 Dosarele personale ale angajaților (dovezi privind angajarea, promovarea, 

pregătirea psihopedagogică și de specialitate conform prevederilor normativelor 

învigoare, fișa postului, ordin de angajare, diploma de studii, certificate de grad 

didactic etc); 

 Fișa de evaluare a performanțelor individuale ale cadrului didactic; 

 41 cadre didactice cu studii superioare; 3 studente; din totalul cadrelor didactice 

dețin grade didactice: (1) dețin gradul didactic superior; (15) – gradul didactic unu; 

(16) – gradul didactic doi; (5) cadre didactice, tineri specialiști;nu deține grad 

didactic. 

 Contractele individuale de muncă;    

Constatări    Instituția asigură încadrarea personalului calificat prin deținerea de grade didactice. 

Toate cadrele didactice dețin studii superioare, fiind formate pentru realizarea finalităților 

stabilite în conformitate cu normativele în vigoare. Majoritatea cadrelor didactice se 

implică activ în   activitățile didactico-metodice și aplică/diseminează practicile 

educaționale de succes în propria instituție.   

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi   Raportul semestrial /anual privind organizarea procesului educaţional la nivel de 

discipline de studiu/clase/ trepte de şcolaritate. 

 Raportul privind rezultatele evaluărilor naţionale, examenelor de absolvire a 

gimnaziului şi examenelor de bacalaureat. 

 Raportul (1-edu/ŞGL-1) de activitate a instituţiei la început de an şcolar. 

 Raportul privind realizarea Planului managerial anual al instituţiei privind activitatea 

metodică şi de organizare a procesului instructiv. 

 Fişele de asistenţe la ore şi notele informative/fişele de analiză.  

 Notele informative ale controalelor tematice. 

 Cataloagele şcolare şi catalogul electronic. 

 Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice şi cadrelor de conducere.  



31  

 Proiecte didactice.  

 Cereri ale elevilor pentru disciplinele opţionale; 

 Raportul de înmatriculare a elevilor în clasa X-a (anul școlar 2021-2022); 

Constatări În instituție cadrele didactice implementează curricula modernizată,  ediția anului 2019. 

Asistența la orele profesorilor, analiza proiectelor de lungă/de scurtă durată, a 

portofoliilor denotă cunoașterea cerințelor curriculare, deținerea competențelor de 

proiectare/ implementare a curriculumului școlar.  

Pondere/ 

punctaj  

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

Total standard 10,5 

 

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

finalitățile stabilite prin curriculumul național 

Domeniu: Management 

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

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi   Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022,  aprobat la ședința comună 

consiliului profesoral și Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.2 din 

26.08.2021;  

 Portofoliile Comisiilor metodice la disiciplinele școlare: 

 Rapoartele de activitate ale Comisiilor metodice; 

 Procese-verbale ale ședințelor Comisiilor metodice; 

 Rezultatele evaluării interne și externe ale membrilor Comisiei metodice; 

 Raportul privind rezultatele examenelor de bacalaureat; 

 Raportul de activitate a instituţiei la început de an şcolar; 

 Fişele de asistări la ore şi notele informative/fişele de analiză.; 

 Cataloagele şcolare ; 

 Portofoliile cadrelor didactice şi cadrelor de conducere; 

 Proiecte didactice. 

  Planul de dezvoltare a instituției  

 Ordinul nr.35-ab  din16.08.2021 ”Cu privire la activitatea  comisiei de evaluare și 

asigurare a calității”.   

Constatări Intituția proiectează în planurile strategice și operaționale proceduri specifice de 

monitorizare a curriculumului. Documentele școlare (dovezi ale monitorizării 

procesului de realizare a curriculumului) indică o activitate de supraveghere sistematică 

și continuă din partea administrației liceului. Analiza fișelor de asistări la ore, notele 

informative reflectă obiectivele urmărite, inclusiv: monitorizarea eficacității procesului 

de predare - învățare - evaluare; monitorizarea comunicării, motivării, participării 

elevilor în procesul propriei învățări; monitorizarea formării profesionale a cadrelor 

didactice, etc  

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 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 managerial anual pentru anul de studii 2021-2022,  aprobat la ședința comună 

consiliului profesoral și Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.2 din 

26.08.2021; 

 Baza de date cu referire la formarea continuă şi atestarea cadrelor didactice; 

 Registrul de evidență a activităților de dezvoltare profesională; 

 Certificate ce confirmă participarea cadrelor didactice la formări 

locale/naţionale/internaționale, în calitate de participanţi și formatori; 
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 Articole ştiinţifice elaborate de către cadrele didactice din instituţie. 

 Portofoliile comisiilor metodice. 

 Cadre didactice din instituţie au participat la sesiuni de formare a formatorilor locali, 

la activităţile în care se promovează politicile curriculare instituționale coerente cu 

cele naționale,dar și cu misiunea și specificul instituției de învățământ general.  

Constatări Instituția proiectează activități de formare continuă a cadrelor didactice din perspectiva 

nevoilor instituționale și naționale. Cadrele didactice participă la diverse activități ce 

contribuie la creșterea nivelul de calificare: proiecte educaționale, în calitate de membru 

al grupurilor de lucru; în calitate de formator; autor/autori de suporturi didactice etc.   

Pondere/ 

punctaj  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 4.2.3. Existența unui număr suficient de resurse educaționale (umane, materiale etc.) 

pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

Dovezi   Listele de control ale cadrelor didactice; 

 Dosarele personale ale angajaților; 

 Acte ce vizează procurarea materialelor didactice, literatura artistică, literatură de 

specialitate, tehnică de calcul (facturi fiscale, acte de primire);  

 Registru de inventariere. 

 Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice şi cadrelor de conducere 

Constatări Instituția dispune de diverse resurse educaționale necesare pentru realizarea finalităților 

stabilite prin curriculumul național. Liceul dispune de o infrastructură modernă: blocul 

de studii cu patru nivele, reparat parțial; tehnică de calcul; sală de sport; o sală pentru 

activități festive; bibliotecă;   

Pondere/ 

punctaj  

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

Indicator 4.2.4. Monitorizarea centrării pe Standardele de eficiență a învățării, a modului de 

utilizare a resurselor educaționale și de aplicare a strategiilor didactice interactive, inclusiv a 

TIC, în procesul educațional 

Dovezi   Planurile de activitate ale comisiilor metodice. 

 Dosarul Comisiei metodice; 

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

 Portofoliul profesional al cadrului didactic; 

 Fişele de asistenșă la ore şi notele informative/ fişele de analiză. 

 Rapoarte de activitate ale cadrelor de conducere; 

 Raportul de autoevaluare al instituției. 

 Nota informativă cu privire la evaluările iniţiale.  

 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; 

 În condițiile COVID-19, au fost utilizate eficient resursele educaționale, inclusiv 

TIC, în  procesul educațional; 

  Directorii adjuncți elaborează fișe de asistență a lecțiilor;  

Constatări Instituția monitorizează sistematic centrarea pe Standardele de eficiență a învățării și 

utilizează rațional resursele educaționale disponibile. Majoritatea cadrelor didactice 

aplică strategii didactice interactive, inclusiv TIC, în realizarea obiectivelor educaționale.     

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 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 
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Dovezi   Proiectare de lungă durată la disciplinele școlare;  ;  

 Orarul lecțiilor, activităților curriculare și extracurriculare; 

 Cataloagele şcolare; 

 Fişele de asistări la ore şi notele informative/fişele de analiză; 

 Portofoliile cadrelor didactice şi cadrelor de conducere; 

 Raportul privind rezultatele examenelor de bacalaureat, sesiunea 2022; 

 Raportul semestrial/anual privind organizarea procesului educaţional la nivel de 

discipline de studiu/clase. 

 Proiectul managerial anual, aprobat la Consiliul Profesoral, proces-verbal nr. 02 din 

26.08.2021.  

 Control tematic: Monitorizarea elaborării proiectării didactice de lungă durată pentru 

anul curent de studii;    

Constatări Instituția monitorizează elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile 

educației centrate pe elev. Proiectarea didactică de lungă durată a cadrelor didactice este 

elaborată în baza unităților de învățare, pornind de la stabilirea competențelor specifice 

per disciplină, a strategiilor, metodelor interactive, centrate pe necesitățile de învățare ale 

elevilor, finalizând cu strategiile de evaluare a competențelor formate. Personalul 

didactic și managerial au participat în activitățile metodice (reuniuni raionale, seminare 

zonale și/sau instituționale) privind familiarizarea cu mecanismul de implementare a 

curriculumului revăzut, ediția anului 2019.   

Pondere/ 

punctaj  

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

 

Indicator 4.2.6. Organizarea și desfășurarea evaluării rezultatelor învățării, în conformitate cu 

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

copilului 

Dovezi   Orarul desfășurării evaluărilor pentru anul de studii 2021-2022; 

 Tezele semestriale și probele de evaluare sumativă la disciplinele școlare (conținutul 

probei, baremul de corectare, schema de convertire a punctajului în note); 

 Fişele de asistări la ore şi notele informative/fişele de analiză; 

 Raportul privind rezultatele examenelor de bacalaureat, sesiunea 2022, prezentat la 

ședința Consiliului profesoral 

 Cataloagele şcolare; 

 Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice şi cadrelor de conducere; 

 Registrele de eliberare a actelor de studii la absolvirea gimnaziului și a liceului. 

 Dinamica rezultatelor elevilor la evalurile sumative  

Constatări Instituția desfășoară sistematic procesul de evaluare a rezultatelor învățării în 

conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate. Evaluarea rezultatelor 

școlare (teze, sesinea de bacalaureat) se desfășoară exclusiv regulamentar . 

Sesiunea de teze și sesiunea de examene sunt precedate de activități de informare a 

actorilor educaționali (elevi, părinți, cadre didactice) despre modul de organizare și 

comportament al fiecărui actor educațional în procesul de evaluare a rezultatelor 

învățării. 

Administraţia monitorizează progresul în dezvoltarea elevului prin controale tematice, 

identificându-se problemele şi eventualele soluţii; Cadrele didactice evaluează 

rezultatele şcolare în conformitate cu Standardele de eficiență a învățării; Referenţialul 

de evaluare; Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea 

și absolvirea în  învățământul primar și secundar; Instrucțiunea privind „Managementul 

temelor pentru acasă  în învățământul primar, gimnazial, liceal”; Rapoartele elaborate 

de către administraţie denotă monitorizarea continuă 

progresului   

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 2 
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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 managerial anual, aprobat la Consiliul Profesoral, proces-verbal nr. 21 din 

26.08.2021. 

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație.  

 Programul activităților extracurriculare pentru anul de studii 2021-2022; 

 Orarul secțiilor sportive; 

 Graficul de activitate a bibliotecii; 

 Existența proiectelor didactice ale activităților extracurriculare; 

  Desfășurarea orelor extracurriculare la fiecare ciclu de învățămât anual: 

- ”Caravana de Craciun”; 

- Campania „Să creștem fără violență”; 

- Caravana de Crăciun -,, De la inimă la inimă”; 

- Săptămâna Siguranţei pe Internet;  

- Săptămâna Drepturilor copilului;     

Constatări Instituția organizează și desfășoară activități extracuriculare în conformitate cu misiunea 

instituției, care presupune satisfacerea necesităților educaționale ale elevului și societății 

. Organizarea și desfășurarea eficientă a acestora contribuie la dezvoltarea potențialului 

intelectual, creativ și interpersonal a elevului.   

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 1 

 

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

 Planul de activitate al Comisiei pentru drepturile copiilor; 

 Planul de activitate al Comisiei de prevenire a absentismului școlar. 

 Convorbiri individuale ale diriginților de clasă administrației liceului cu elevii care 

au absentat; 

 Portofoliile cadrelor didactice și cadrelor manageriale; 

 Dotarea instituției cu cabinet ,,Centru de resurse pentru copiii cu CES și  mobilierul 

corespunzător 

 Oferirea sprijinului individualizat cu elevii cu CES; 

 Fiecare elev dispune de pregătire individuală pentru concursurile la disciplinele 

școlare; 

 Toate activitățile extracurriculare sunt realizate conform planului activităților 

extracurriculare  prin prisma valorificării cunoștințelor la disciplinele școlare; 

 Conform planului CM  ”Arte și tehnologii”, se realizează expoziția lucrărilor 

confecționate în cadrul orelor de educație tehnologică și artă plastică cu tematicile 

corespunzătoare.   

Constatări Conform planului de activitate al instituției se asigură sprijinul individual pentru elevi, 

pentru obținerea rezultatelor maxime în conformitate cu standardele și referențialul de 

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

modificat și/ sau PEI). Pentru fiecare elev se asigură sprijin individual pentru a obține 

rezultatele in conformitate cu actele  în vigoare.   

Pondere/ 

punctaj  

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

Total standard 12,75 

 

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

Domeniu: Management 
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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 managerial anual pentru anul de studii 2021-2022,  aprobat la ședința comună 

consiliului profesoral și Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.2 din 

26.08.2021. 

 Programul de activitate a bibliotecii; 

 Registrul de evidență a literaturii artistice pentru elevi;  

 Registrul de evidență a manualelor eliberate în clasă; 

 Orarul secțiilor sportive; 

 Panoul Transparența decizională. 

 Documentele/ Portofoliul  comisiei metodice; 

 Fișele de asistențe la ore. 

Constatări Instituția garantează accesul tuturor elevilor la resursele educaționale disponibile și 

asigură parțial dotarea minimă a cabinetelor școlare cu echipamente de laborator.  Fondul 

de carte corespunde numărului de elevi din instituţie.    

Panoul Transparența decizională instalat la intrarea în instituție, oferă informații 

accesibile părinților și elevilor despre modul de utilizare a bugetului și a altor resurse ale 

instituției. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 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   Baza de date a elevilor SIME/ SAPD; 

 Dosarele personale ale elevilor; 

 Portofoliliul cadrului didactic-diriginte; 

 Sală de sport; 

 Sală de festivități; 

 Laboratoare (fizică, chimie, biologie); 

 Televizoare, proiectoare; 

 

Constatări Instituția deține informații complete privind performanțele elevilor. Sunt discutate și 

analizate regulat în cadrul Consiliilor profesorale, Consiliilor de administrație prin 

prezentarea notelor  informative cu privire la totalurile concursurilor școlare și a 

rapoartelor semestriale/ anuale cu  privire la rezultatele academice ale elevilor. 

   

Pondere/ 

punctaj  

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

 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi   Procesele-verbale ale Comisiilor metodice; 

 Rapoarte cu privire la promovarea și absolvirea liceului; 

 Rapoartele şcolare simestriale/ anuale: reuşita pe clase; rezultatele tezelor semestriale 

(pe clase); raportul cu privire la examenul de BAC;  

 Diplome de merit pentru participarea elevilor la digerite concursuri . 

 Panou Informativ la intrarea în instituție cu ilustrarea succeselor înregistrate de elevii 

instituției; 

 Pagina facebook a liceului; 

 Pagina web a instituției. 
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Constatări Instituția realizează o politică obiectivă și transparentă de promovare a succesului școlar 

atât la nivel instituțional, cât și la nivel raional/municipal. Succesele elevilor sunt 

promovate prin intermediul paginii de facebook a liceului și a DGETS. 

Panoul informativ, la care au acces părinții, elevii și vizitatorii, plasat în incinta instituției, 

ilustrează textual și în imagini activitatea în general a liceului și succesele notabile ale 

elevilor, în mod special. Elevii sunt apreciați/ stimulați pentru succesele obținute prin 

acordarea de diplome. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 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   Portofoliile Comisiilor Metodice; 

 Proiectarea de lungă și scurtă durată la disciplinele școlare opționale; 

 Fișele de asistări la ore pentru anul de studii 2021-2022; 

 Cererile elevilor pentru alegerea orelor opționale. 

 Rezultatele la olimpiadelele republicane: anul 2021-22 (locul III (limba rusă, clasa a 

X-a; mențiune – limba română clasa a X-a. 

Constatări Instituția oferă posibilitatea alegerii de către elevi a orelor opționale și a suportul didactic 

corespunzător. 

Cadrele didactice/ diriginții consultă elevii privitor la conceperea și aplicarea CDȘ  în  

funcție de capacitățile de dezvoltare individuală.   

Pondere/ 

punctaj  

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

Total standard 6,5 

 

Puncte forte  Promovarea succeselor elevilor prin intermediul paginii de facebook a 

liceului și a paginii web, DETS. 

 Participare activă la diferite activități extrașcolare la nivel local, municipal, 

național și internațional.  

 Performanțele elevilor, obținute la concursurile și olimpiadele naționale. 

 Utilizarea registrului electronic de evidență a realizării programelor, 

progresului școlar și absențelor. 

 Asigurarea accesului tuturor elevilor  la servicii de sprijin pentru dezvolare  

fizică, psihică şi emoţională; 

 Cadrele didactice îmbină reuşit metodele educaționale cu scopul  

 motivării elevilor în timpul studierii materiei, orientează elevii spre 

succes. 

   

Puncte slabe  Lipsa cercurilor/ cluburilor pe interese în instituție. 

 Oferirea elevilor a tuturor disicplinelor opționale solicitate de elevi. 

 Asigurarea participării, în toate cazurile, a copiilor și părinților în procesul 

decizional privitor la optimizarea resurse educaționale. 

 Pandemia cu Covid-19 a afectat semnificativ procesul de predare-învățare-

evaluare; 

 Scăderea interesului pentru învăţare și implicare din partea unor 

elevi;   
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Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

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

echității de gen 

Domeniu: Management 

Indicator 5.1.1.Asigurarea echității de gen prin politicile și programele de promovare a echității 

de gen, prin informarea în timp util și pe diverse căi a elevilor/ copiilor și părinților în privința 

acestor politici și programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a activităților 

de prevenire a discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul 

interrelaționării genurilor. 

Dovezi   Planul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022,  aprobat la ședința comună 

consiliului profesoral și Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.2 din 

26.08.2021; 

 Planul psihologului școlar aprobat la ședința Consiliului de administrație;  

 Planurile de consiliere a elevilor de către diriginții de clase; 

 Subiecte discutate în cadrul Disciplinelor:  Educația pentru societate, Dezvoltare 

personală, orarul, aprobat la ședința CA; 

 Lista disciplinelor opționale aprobată la ședința CA  

 Curs de dispute, organizate în colaborare cu lucrătorii medicali (colaborare  cu centrul 

”Neovita” ) 

 Site-ul liceului; 

Constatări Se implementeaza politici nationale și programe de promovare a echtății la gen, se 

introduce în planurile stratigice și operaționale activități de prevenire a discriminarii de 

gen. 

Instituția planifică și informează în timp util subiecții educaționali în privința politicilor 

de promovare a echității de gen, naționale și instituționale. Educația sensibilă la gen este 

în vizorul administrației liceului și a cadrelor didactice. Diriginții familiarizează fetele și 

băieții cu conceptele cheie ale educației sensibile la gen, cu acordul și participarea 

părinților. Portofoliile cadrelor didactice conțin proiecte de lecție și proiecte ale 

activităților extracurriculare în care se abordează inclusiv aspectul incluziunii de gen. Se 

atestă în planurile strategice și operaționale activități de prevenire a discriminării de gen. 

Activitățile planificate/ desfășurate în liceu se axează inclusiv pe principiul non-

discriminatorii. 

Pondere/ 

punctaj 

Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 0, 5 Punctaj acordat: 1,0 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 5.1.2.Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării 

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi   Activități de formare a cadrelor didactice în parteneriat cu colaboratorii colaborare  cu 

centrul ”Neovita”, planificate în Compartimentul 7.3.3 „Dezvoltarea parteneriatului 

educațional între actorii educaționali” în Planul managerial anual pentru anul de studii 

2021-2022,  aprobat la ședința comună consiliului profesoral și Consiliului de 

Administrație, proces-verbal nr.2 din 26.08.2021; 

 Plan de acțiuni cu referire la prevenirea traficului de ființe umane pentru anul de studii 

2021-2022, aprobat nr 90.din 11.10.2021, la ședința CP. 

 Panul CM „Consiliere și dezvoltare personală”; 

 Serviciul psihologic; 

 Serviciul medical. 

Constatări Instituția planifică resurse necesare, dispune de materiale didactice și asigură cu spații 

adecvate pentru organizarea activităților care promovează particularitățile de gen. 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. Administrația oferă tuturor elevilor 
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și părinților sau, după caz, reprezentanților legali, informații complete (prin rapoarte, note 

informative, mijloace electronice și discuții) privind politicile și activitățile de promovare 

a echității de gen. Angajații instituției sunt informați în domeniul prevenirii ANET, 

referent – directorul adjunct pentru educație. Fetele sunt încurajate să participe la activități 

sportive etc. Atenția pentru formarea profesională ce reflectă promovarea echității de gen 

este demonstrată prin nr. de certificate de participare la cursuri de formare, ordinele 

directorului, procese-verbale, note informative. 

Pondere/ 

punctaj 

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

 

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   Proiecte didactice (Educație pentru societate, Educație civică) ce conțin subiecte legate 

de analiza stereotipurilor și prejudecăților legate de gen; 

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

cu psihologul SAP și aprobat de către directorul instituției; 

 Participarea elevilor de liceu în cadrul Proiectului „Orientarea vocațională și ghidarea 

în carieră a tinerilor” , martie 2021; 

 Campanii informaționale:Comportament responsabil la școală și în societate- baza 

sănătății tale, *Trafic de ființe umane o formă de violență, *Responsabilitățile elevului 

modern, *Protecția vieții și sănătății elevilor în contextul pandemiei COVID 19, 

*Siguranța în inetrnet, *Fenomenul bulling - forme de prevenire, *Mod sănătos de 

viață,  etc.  

  Sesiuni informaționale: Combaterea bullingului în școală - lecții în cl. 5-12; Igiena și 

îngrijirea personală în perioada pubertății-lecție online, fete cl.5-a 

Constatări Instituția implică activ cadrele didactice, părinții și elevii în activități privind echitatea de 

gen: realizează diverse activități în vederea formării comportamentului nediscriminatoriu 

cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen, fotografiile din cadrul acestor 

activități sunt plasate pe pagina de Facebook a instituției cu permisiunea părinților.  

Se atestă implicarea activă a psihologului școlar prin planificarea activităților de informare 

a cadrelor didactice, elevilor și părinților cu privire la echitate de gen. Instituția implică 

partenerii în activități de promovarea ghidării în carieră a tinerilor, ce presupun și 

prezentarea/ discutare unor subiecte, concepte și informații în vederea eliminării 

stereotipurilor și prejudecăților legate de gen. 

Instituția desfășoară sistematic activități de diseminarea bunelor practici în vederea 

formarii comportamentului nedescriminatoriu în raport cu genul, iar elevi/ copii valorifică 

conceptele. 

Pondere/ 

punctaj 

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

Total standard 3,5 

 

Puncte 

forte 
 Instituția de învățământ asigură spații școlare adecvate participanților de gen. 

 Parteneriate comunitare  eficiente.  

 Funcționalitatea paginii web  a Instituției Publice Liceului Teoretic „Matei 

Basarab” 

 Mai multe activități realizate 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. 

 Planificare sistematică pentru organizarea activităților și a formarii cadrelor 

didactice. 
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 Baza materială corespunzătoare capabilă să asigure un învățământ eficient, 

formativ-performant, în concordanță cu specificul liceului;   

 Existența  unui colectiv de cadre didactice cu pregătire profesională foarte bună.  

 Existenţa şi dotarea laboratoarelor de chimie, biologie, fizică, educație 

tehnologică,  Existența unui Centru de resurse pentru copii cu CES.  

 Serviciul psihologic în liceu.  

 Comunicarea on-line in cadrul comunității școlare.  

 Site-ul liceului și pagina Facebook    

 Tradiții ale liceului.  

 Grupuri de lucru și comisii  care își desfășoară activitatea la un nivel înalt;    

 Organizarea alimentației elevilor într-o cantină școlară îngrijită;   

 Promovarea acțiunilor de voluntariat în calitate de instituție-gazdă a activității de 

voluntariat.   

Puncte 

slabe 
 Lipsa formărilor tematice pentru cadrele didactice la nivel instituțional. 

 Participarea redusă a păriinților/reprezentanților legali la activitățile cu teme privind 

echitatea de gen; 

 Volum mare de responsabilităţi la cadrele didactice şi manageriale;    

 Neimplicarea unor cadre didactice atât în propria dezvoltare profesională, cât şi în 

actul educaţional şi decizional;   

 Neracordarea conţinuturilor din curricula modernizată la manualele actuale;  

 Uzura fizică şi morală a unor  materiale didactice existente în liceu;   

 Venituri extrabugetare mici; 

 Crearea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen în societate, familie, între elevi.  

 

 

 

 

 

 Analiza SWOT a activității IPLT ,Matei Basarab” 

anul de studii 2021-2022 

 
Puncte forte Puncte slabe 

 Rezultate bune înregistrate de profesori și 

elevi la concursurile, olimpiadele  

organizate în anul de studii 2021-2022. 

 Cadre didactice receptive la tot ce este nou, 

cu o buna pregatire profesionala. 

 Majoritatea profesorilor aplică eficient 

metodele interactive de predare-învăţare-

evaluare, utilizează eficient tehnologiile 

informaţionale în procesul didactic. 

 Decalaj mic intre notele anuale si cele de la 

examenele de absolvire a gimnaziului și liceului 

(0,06/ 0,34.) 

 15 copii benefeciază de serviciile Centrului de 

Resurse. 

 Consilierea psihopedagogică a elevilor aflaţi în 

dificultate. 

 Dotarea institutiei cu bază tehnico-materială 

necesară demersului  educational. 

 Cadre didactice dispuse spre colaborare, 

cooperare. 

 Reticenţa unor cadre didactice faţă 

de utilizarea metodelor activ 

participative de predare-învăţare şi 

de aplicarea tehnologiilor 

informaţionale. 

 Rata absenteizmului este în creștere. 

 Lipsa unui sistem eficient de sancţiuni 

pentru elevii care lipsesc nemotivat. 

 Reticenţa unor părinţi de a se 

implica în problemele cotidiene ale 

liceului. 

 Uzura morală partiala a tehnicii de 

calcul , mobilierului . 

 Lipsa motivaţiei şcolare, dezinteres 

pentru studii. 

 Colaborarea insuficientă a familiei cu 

liceul în scopul tratării individuale a 

copilului. 
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 Bibliotecă dotată anual cu fond de carte. 

 Parteneriat eficient cu asistentul social, 

Inspectoratul de Poliţie, APL. 

 Implicare a  părinţilor în activitatea instituţiei 

şcolare, cu dezbaterea şi identificarea 

problemelor.  

 Organizarea alimentației elevilor într-o 

cantină școlară   îngrijită. 

 Existența unui Centru de resurse pentru copii 

cu CES.  

 Serviciul psihologic în liceu. 

 Comunicarea on-line in cadrul comunității 

școlare. 

 Creșterea accesului la surse de informare, 

diversificarea acestora; 

 

 

 

Oportunități Riscuri 

 Asigurarea posibilităţii de participare la 

activităţi de formare şi perfecţionare a 

profesorilor. 

 Stimularea performanţelor profesorilor în 

activitatea cu elevii. 

 Valorificarea relaţiilor cu partenerii educaţionali. 

 Utilizarea mijloacelor şi instumentelor 

TIC la toate disciplinile  şcolare. 

 Imbunătăţirea bazei materiale a liceului prin 

realizarea unor proiecte de dezvoltare 

instituţională. 

 Responsabilitatea partenerilor educaţionali 

pentru crearea unui  climat de siguranţă fizică 

şi psihică pentru elevi.  

 Participarea la webinare de formare 

profesionala naţionale şi  intrenaţionale. 

 Cadru legal imperfect în vederea 

responsabilizării părinţilor pentru 

copiii lor. 

 Scăderea motivaţiei pentru studii 

liceale. 

 Reducerea în continuare a 

numărului de absolvenţi ai 

gimnaziului. 

 Scăderea interesului pentru profesia 

didactică. 

 Lipsa de interes şi de 

motivaţie pentru studii a 

unor elevi din familiile 

dezavantajat. 

 Implicarea insuficientă a unor părinţi 

în procesul instructiv-educativ; 

 Interesul dirijat al elevilor şi 

părinţilor mai mult spre 

notare decât spre  competenţe 

acumulate. 

 Influienţa negativă în creştere a 

mediului şi societăţii asupra copilului. 

 Creşterea costurilor de deservire şi 

întreţinere a edificiilor liceului. 

 Familiile copiilor nu sunt 

dotate cu mijloace TIC în 

aşa măsură că să se 

desfăşoare un învăţământ de 

calitate 

 Suprasarcina didactică a unor 

profesori ce duce la uzura fizică şi 

morală. 
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 Şcoala online - o ameninţare pentru 

sănătatea cadrelor didactice şi a 

elevilor  

 Venituri extrabugetare  mici. 

 

Arii de îmbunătățire: 

 Izolarea teritoriului instituției de drumurile și trotuarele din jur, pentru a evita situațiile 

periculoase create de parcările neautorizate ale automobilelor/ Montarea gardului pe tot 

perimetrul teritoriului liceal; 

 Diversificarea formelor de motivare și stimulare a cadrelor didactice; 

 Diseminarea bunelor practici în literatura de specialitate la nivel național; 

 Identificarea surselor suplimentare pentru renovarea bazei materiale (calculatoare, video-

proiectoare displayuri, laptopuri pentru eficientizarea desfășurării procesului educațional); 

 

 

Tabel privind nivelul de realizare a standardelor: 

 

Standard 

de calitate 

Punctaj 

maxim 

Anul de studii 2021-2022 

Autoevaluare, puncte nivel realizare, % 

1.1 10 8,5 85% 

1.2 5 4,5 90% 

1.3 5 4,25 85% 

2.1 6 3,25 54% 

2.2 6 4 66 % 

2.3 6 5 83% 

3.1 8 7,5 93% 

3.2 7 6,75 96% 

3.3 7 6 85 % 

4.1 13 10,5 80% 

4.2 14 11,75 84% 

4.3 7 6,5 92 % 

5.1 6 4 66% 

Total  100 82, 5 82,5 %  

 

ACORDAREA CALIFICATIVULUI 

Foarte bine                                   86-100% 

Bine                                              64-85,00% 

Satisfăcător                                    50-63,99% 

Nesatisfăcător                                 0-49,99% 

 

În baza punctajului obținut și a procentului de realizare, instituției i se atribuie                                                                                                                                 calificativul:     

Bine 
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