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 Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE       

Standard 1.1 Asigurarea securității și protecției tuturor elevilor/ copiilor (10 puncte)            10 puncte 

Domeniu Management 

Indicator 1.1.1: Prezența documentației  tehnice,  sanitaro-igienice și medicale și monitorizarea permanentă a respectării normelor sanitaro – igienice 

 

Dovezi Toate documentele conţinute în dosarul de evaluare în vederea autorizării de funcţionare a instituţiei:  

- Certificatul de înregistrare a LTPA ,,Elena Alistar”; 

-Regulamentul de organizare și funcționare  a LTPA ,,Elena Alistar”;  

-Autorizația sanitar-veterinară de funcționare a instituției, emisă de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;  

-Autorizația sanitară de funcționare (pentru toate incintele utilizate în procesul de studii), emisă de Centrul de Sănătate Publică;  

-Statele de personal din instituție etc.; 

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

- Avizele medicale ale angajaților cantinei; 

- Ordin nr.70 din 01.09.2021 cu privire la desemnarea persoanei responsabile de coordonarea activităților de prevenire COVID-19; 

-Ordin nr.79 din 03.09.2021 cu privire la acțiunile obligatorii ale angajaților instituției  întru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS Cov  

- Ordin nr.82 din 03.09.2021 cu privire la constituirea comisiei de triere; 

- Ordin nr.87 din 03.09.2021 cu privire la respectarea tehnicii securității sănătății în muncă; 

- Plan de evacuare a elevilor și a personalului în cazuri exepționale; 

- Plan de acțiuni în vederea organizării procesului educațional la disciplinele școlare în contextul situației excepționale create de COVID 19; 

- Plan de acțiuni în scopul prevenirii cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19.  

- Plan de acțiuni obligatorii ale angajaților instituției privind protecția vieții și sănătății elevilor. 

- Planul de acțiuni pentru întreprinderea măsurilor de profilaxie și prevenire a răspândirii virusului COVID-19 

- Planul de curățenie și dezinfecție. 

 

Constatări  Asigurarea vieții și sănătății elevilor în instituție este confirmată de prezența documentației tehnice, sanitaro-igienice și medicale și de 

monitorizarea permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice stipulate în documentația de mai sus, care confirmă, totodată, pregătirea 

școlii pentru desfășurarea procesului educațional. Instituția deține în ordine sistemică toată documentația tehnică, sanitaro-igienică și medicală 

obligatorie și monitorizează permanent respectarea normelor sanitaro-igienice și de securitate tehnică. Există actul de primire a instituției la 

01 septembrie semnat de secţia Management preuniversitar a DGETS, Centrul de Sănătate Publică, Agenţia Naţională Pentru Supravegherea 

Alimentelor, Agenţia Pentru Supravegherea Tehnică, Consiliul municipal al Sindicatelor Educaţiei şi Ştiinţei. 

De asemenea, este prezentă Autorizaţia Sanitară de funcţionare de la Centrul de Sănătate Publică din municipiul Chişinău. 

Toate actele normative sunt prezente. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-1 

 

 



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

Dovezi 1. Ordinele de angajare a persoanelor responsabile de pază.  

2. Fişa de post pentru personalul de pază. 

3. Graficul de serviciu al personalului de pază şi graficul de serviciu al cadrelor de conducere şi cadrelor didactice.  

4. Registrul de evidenţă a persoanelor care vizitează instituţia. 

5. Control preventiv: Respectarea regulilor sanitaro-igienice și de protecție a elevilor și angajaților instituției în contextul 

epidemiologic. 

6. Politica de Securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale 

gestionate de LTPA,,Elena Alistar”, aprobat prin ordinal nr.40 din 19.05.2020. 

7. Regulamentul privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale elevilor, aprobat prin ordinal nr 40 din 19.05.2020 

8. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență resurse umane. 

9. Instrucțiunile de Securitate și sănătate în muncă pentru paznic. 

10. Ordinul nr.73 din 02.09.2021 cu privire la crearea comisiei pentru Protecția drepturilor copilului. 

11. Ordinul nr.74 din 02.09.2021 cu privire la desemnarea coordonatorului acțiunilor de prevenire, identificare și raportare a cazurilor 

de ANET. 

12. Ordinul nr.76 din03.09.2021 cu privire la aplicarea Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituției 

de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. 

13. Ordinl nr. 78 din 03.09.2021 cu privire la crearea Comisiei pentru situații exepționale și formațiunilor de protecție civilă. 

Constatări Administrația instituției creează condiții de asigurare a securității comunității instituționale. Există uşieri, pe timp de zi şi  paznici-pe timp 

de noapte. În cabinete sunt amplasate  camere de luat vederi. 

În fiecare zi, câte  un cadru didactic de conducere şi  6 profesori sunt de serviciu, monitorizând activitatea la cele trei etaje ale blocului A și 

în blocul B (studioul teatral, atelier), ușierul supraveghează acccesul persoanelor străine în incinta instituției. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-1 

 

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

Dovezi 1. Program al alimentației elevilor. 

2. Orarul mișcăii în interiorul instituției, la cantină, triajul termometric. 

3. Proces-verbal nr. 1 din 11.09.2020 al Consiliului de Administraţie: ,,Pregătirea instituţiei către noul an şcolar. Încadrarea cadrelor 

didactice şi aprobarea fişelor postului”. 

4. Registrul de evidenţă a orelor suplinite.  

5. Orarul lecţiilor. Orarul sunetelor. 

6. Orarul activităților extracurriculare. 

Constatări  Orarul echilibrat și flexibil, este întocmit în conformitate cu Planul de învățământ , asigură funcționalitatea eficientă a activităților curriculare, 

respectăndu-se particularitățile  de vârstă și individuale ale educabililor. Instituția este asigurată cu cadre didactice calificate, funcții vacante 

nu avem, 54 de profesori sunt angajați de bază, doar 9 care activează la profilul teatral sunt angajați prin cumul. Orarul este elaborat conform 



Planului-cadru național și Planul individual la profilul teatral, ținându-se cont de Reperele metodologice recomandate de MECC, aprobat la 

CA în luna septembrie. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-2 

Punctaj acordat:-2 

 

 

Domeniu Capacitate instituțională 

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

Dovezi 1. Registre de inventariere de bunuri materiale și a fondului de carte. 

2. Contractul de răspundere materială, încheiat cu fiecare responsabil de sală/angajat. 

3. Mobilier corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

4. Registrul bunurilor materiale conform Standardelor minime de dotare a instituției de învățământ. 

5. Cantină dotată cu mobilier specific particularităților de vârstă. 

6. Facturi fiscale de achiziții a mobilierului: bănci, scaune, dulapuri. 

Constatări  Instituția dispune de spații educaționale adecvate și asigură toate categoriile de elevi cu locuri corespunzătoare particularităților 

psihofiziologice individuale.Toţi copii au locuri în bancă. 

În contextul epidemiologic de COVID-19, mobilierul este reorganizat corespunzător cerințelor. 

Mobilierul școlar din instituție este propice sănătății elevilor. La comandarea mobilierului se ține cont  de specificul de organizare a procesului 

educațional, precum și de particularitățile de vârsta ale elevilor pentru care este comandat. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-1 

 

Indicator 1.1.5. Asigurarea  cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile etc.), în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu 

cerințele de securitate 

Dovezi 1. Registre de evidență a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor și materialelor de sprijin. 

2. Registrul de evidenţă a materialelor necesare la disciplinele școlare. 

3. Registrele de evidență a instructajului privind regulile  tehnicii securității și de conduită în laboratoarele de fizică, chimie şi 

informatică, educație tehnologică și sala de sport.  

4. Proiectele didactice de lungă durată la informatică, fizică și biologie, educație tehnologică, educație fizică. 

5. Existența echipamentelor, utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor necesare pentru funcționalitatea instituției. 

Constatări Administrația instituției este preocupată de asigurarea cabinetelor școlare cu materiale didactice, conform necesităților și Standardelor de 

asigurare minimă a cabinetelor.  

În cadrul instituţiei se respectă parametrii sanitaro-igienici. 

Sala de sport corespunde tuturor cerinţelor de securitate.  

Toţi elevii au luat cunoştinţă cu regulile de securitate a vieţii şi sănătăţii în laboratoare, ateliere, în sala de sport, fapt confirmat prin semnături. 

Respectarea cerințelor cu referire la iluminarea spațiilor. 



Orar de igienizare a spațiilor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-1 

 

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

funcționalitatea și confortul elevilor/ copiilor*(după caz) 

Dovezi Cantina cu spații speciale pentru prepararea/păstrarea produselor, sala de mese, spații separate pentru prepararea hranei, încăpere pentru 

prelucrarea materiei prime, camere frigorifice. Documentele de referinţă ce confirmă corespunderea  normelor sanitare în vigoare privind 

siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor. 

CA: Respectarea actelor normative reglatorii în procesul de organizare a alimentației elevilor. Aprobarea listei elevilor scutiți  de plată pentru 

alimentație. 

Dovezi referitor la controlul medical al angajaţilor blocului alimentar. 

Acte ce reglementează activitatea blocului alimentar. 

Ordin cu privire la constituirea comisiei de triere,  nr. 82-AB din 03.09.2021. 

Ordin cu privire la organizarea procesului de alimentație a elevilor nr. 8-AB din 03.09.2021. 

 

Constatări Instituția este asigurată cu spații suficiente pentru prepararea și servirea hranei, care corespund normelor sanitare în vigoare privind siguranța, 

accesibilitatea, funcționalitatea și controlul elevilor. 

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

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-1 

 

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

Dovezi 12 blocuri sanitare separate pentru băieți și fete, cadre didactice. 

Lavoare,  dispenser cu hărtie igienică, dozatoare cu săpun, vestiare separate pentru băieți și fete în sala de sport. 

Constatări În blocurile sanitare se respectă accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor. Acestea sunt dotate cu echipament igienico-sanitar, fiind 

asigurată intimitatea și respectîndu-se permanent igienizarea conform unui orar stabilit. Instituția este dotată cu blocuri sanitare (toalete, 

lavoare), care respectă în totalitate normele sanitare și criteriile de accesibilitate, funcționalitate și confort pentru copii și angajați. Există 

blocuri sanitare, atât la fiecare etaj al blocului central, cât şi în sala de sport; în blocul alimentar, în atelier. Blocurile sanitare sunt dotate cu 

spumă igienizantă și servețele. În sala de sport este vestiar separat pentru băieţi şi fete. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-1 

 

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

Dovezi 1. Scheme de evacuare a elevilor în cazuri de situaţii excepţionale.  



2. Mijloace antiincendiare. 

3. Panouri: Regulile securității antiincendiare. 

4. Stingătoare în cabinetele de chimie, fizică, informatică, biologie și în holurile instituției. 

5. Ieșiri centrale și de rezervă. 

6. Sistem de marcaje funcțional. 

Constatări Instituţia este dotată cu mijloace antiincendiare şi dispune de ieşiri de rezervă, utilizează eficient un sistem de marcaje de direcționare, 

monitorizând permanent funcționalitatea lor. Anual, elevii sunt antrenați în activități de simulare a evacuării în caz de incendii și alte calamități 

naturale. 

Toate ușile pe căile de evacuare se deschid liber în direcția ieșirii din încăperi. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-1 

 

 

 

Domeniu Curriculum/ proces educațional 

Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și de 

acordare a primului ajutor  

Dovezi 1. Planul anual managerial al instituţiei pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la Consiliul de Administraţie, proces – verbal nr. 1 din 

26.08.2021. 

2. Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie Grosu Angela, aprobat la Consiliul profesoral, proces - verbal  nr.2 din 

09.09.2021.  

3. Planul calendaristic de pregătire în domeniul Protecției Civile. 

4. Ordinul nr. 78-AB din 03.09.2021 ,,Cu privire la crearea Grupului operativ și formațiunilor de protecție civilă”. 

5. Planul de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea Săptămânii ,,Siguranța ta are prioritate”, ordinul nr. 89 din 03.09.2021 

6. Planul de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea Campaniei de Informare și Educație ,,PRO Sănătate”, ordiunul nr.60 din 

04.04.2022 

7. Planul de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei ,,Să creștem fără violență” 

,ordinul nr.124 din 08.11.2021 

8. Ordin nr. 76-AB  din 03.09.2021 ,,Cu privire la aplicarea Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor 

instituțiilor de învâțâmânt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. 

9. Planul de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea Săptămânii Siguranței pe internet, ordinul 38 din 07.02.2022 

10. Planul de acțiuni privind organizarea activităților de formare la elevi a comportamentului responsabil în caz de situații excepționale 

și/sau de risc. 

11. Planul de desfășurare a măsurilor Protecției Civile în caz de pericol și declanșare a situațiilor excepționale. 

12. Ordinul nr. 73-AB din 02.09.2021 ,,Cu privire la crearea comisiei pentru Protecția Drepturilor copilului și desemnarea 

coordonatorului acțiunilor de prevenire, identificare și raportare a cazurilor de ANET”. 

13. Planul de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei de combatere și diminuare a violenței în școală. 



14. Planul de acțiuni în situație de bullying. 
15. Planul de acțiuni pentru asigurarea protecției copiilor în mediul școlar. 
16. Activități de responsabilizare a elevilor și părinților acestora cu referire la responsabilitatea privind securitatea vieții și sănătății 

copiilor, riscurile care pot apărea în urma comportamentului neadecvat al copiilor, apariția violenței fizice și agresivității printre 

elevii rămași frecvent fără supravegherea maturilor. 
17. Activități de responsabilizare a elevilor și părinților acestora cu referire la Comportamentul responsabil în spațiul școlii și în comunitate. Instruiri 

periodice ale elevilor privind măsurile de prevenire a infecției COVID. Măsurile de protecție împotriva noului coronavirus. 
 

Constatări Anual, se desfăşoară ore la Managementul clasei cu tematica respectivă. Organizăm întâlniri cu reprezentanți ai poliţiei, pompieri, cu asistenta 

medicală, Luchian Ecaterina,  din instituție, cu psihologii școlari: Lozan A., Belei G., profesorii de informatică: Toma V., Durlescu E ., de 

chimie: Spînu A., Ciobanu R., în cadrul cărora elevii sunt atenționați și instruiți referitor la respectarea regulilor de circulație rutieră, a tehnicii 

securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-1 

 

Standard1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui elev/ copil (5 puncte)                               

4,5 puncte 

Domeniu  Management 

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

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

Dovezi 1. Planul anual managerial al instituţiei pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la Consiliul de Administraţie, proces – verbal nr. 1 din 

26.08.2021 

2. Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie Grosu Angela, aprobat la Consiliul profesoral, proces - verbal  nr.2 din 09.09.2021.   

3. Ordinul nr. 73-AB din 02.09.2021 ,,Cu privire la crearea comisiei pentru Protecția Drepturilor copilului și desemnarea coordonatorului 

acțiunilor de prevenire, identificare și raportare a cazurilor de ANET. 

4. Planul de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei ,,Să creștem fără violență”. 

5. Ordin nr. 76-AB  din 03.09.2021 ,,Cu privire la aplicarea Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de 

învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. 

6. Planul de acțiuni cu referire la intervenția administrativă și psihopedagogică în situațiile de conflict și a actelor de violență în LTPA ,,Elena 

Alistar”. 

7. Programul acțiunilor de intervenție în caz de abuz, neglijare, exploatare,trafic al copilului. 

8. Planul ședințelor CPDC, anul de studii 2021-2022. 

9. Registru cu PV privind înregistraraea cazurilor de abuz și neglijare. 

Constatări               Asigurarea protecției copilului este unul dintre obiectivele cadru ale instituției, stipulat și în Regulamentul intern al instituției. În 

documentele strategice și operaționale sunt proiectate  diverse acțiuni de colaborare cu familia elevilor, cu autoritatea publică locală, cu alte 

instituții cu atribuții legale în sensul protecției elevilor și de informare a lor în privința procedurii legale de intervenț ie în cazurile de ANET. 



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

reţelele de socializare sau/şi e-mailuri. Parteneriatul școală-familie-comunitate are un rol deosebit în dezvoltarea personalității elevilor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-1 

 

 

 

Domeniu Capacitate instituțională 

Indicatorul 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 1. Planul anual managerial al instituţiei pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la Consiliul de Administraţie, proces - verbal nr. 1 din 

26.08.2021. 

2. Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie, Grosu Angela, aprobat la Consiliul Profesoral, proces - verbal nr. 2 din 

09.09.2021.  
3. Ordinul nr. 73,74 AB din 02.09.2021 „Cu privire la crearea Comisiei pentru Protecția Drepturilor Copilului și desemnarea coordonatorului 

acțiunilor de prevenire, identificare și raportare a cazurilor de ANET”. 
4. Ordinul nr. 76 AB  din 03.09.2021 ,,Cu privire la aplicarea Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de 

învâțâmânt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului”. 
5. Ordinul nr. 76 AB din 03.09.2021 ,,Cu privire la combaterea fenomenului de bullying și agresiune între elevi”. 
6. Planul de organizare instituțională și de intervenție a angajaților instituției în cazurile de ANET al copilului. 
7. Plan de activitate a serviciului psihologului. 
8. Raportul de activitate a psihologului. 

 

Constatări               Pentru protecția integrității psihice și fizice a copilului, în instituție este asigurată monitorizarea și cunoașterea colectivului de elevi  

prin utilizarea eficientă a resurselor comunitare și interne, prin formare profesională, cu elaborarea planurilor de acțiuni de prevenire a ANET-

ului și organizarea altor tipuri de activități. Cadrele didactice din liceu sunt instruite sistematic cu acțiunile procedurale privind 

prevenirea/intervenția în cazurile de ANET și utilizează eficient resursele existente în comunitate (Direcția pentru protecția drepturilor 

copilului; Centrul de sănătate prietenos tinerilor, sectorul Botanica ) pentru asigurarea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui elev.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-1 

 

Domeniu Curriculum/ proces educațional 

Indicator 1.2.3 Realizarea activităților de prevenire și combatere a oricărui tip de violență (relații elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar) 

Dovezi 1. Planul anual managerial al instituţiei pentru anul de studii 2021-2022. 

2. Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie Grosu Angela. 

3. Politica de Protecție a Copilului. 



4. Planul de acțiuni cu referire la intervenția administrativă și psihopedagogică în situațiile de conflict și actelor de violență în LTPA 

,,Elena Alistar”. 

5. Planul de acțiuni în situație de bullying. 

6. Planul de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei de combatere și diminuare a violenței în școală. 

7. PV ale ședințelor u părinții 

8. Training Conflictul,cause și reacții 

9. Activități cu elemente de training realizate de către psihologul liceului: Bullyingul și alte forme de violență; Modalități de prevenire 

a actelor de violență; Comunicarea nonviolentă ;Căi de soluționare constructive a conflictelor. 

10. Planul cu privire la acțiunile în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane. 

Constatări        Planul managerial prevede următoarele activități de prevenire și combatere a oricărui tip de violență: activități, lecții organizate cu 

elevii în domeniul comunicării interpersonale, al formării competențelor sociale pentru elevii tuturor treptelor de școlaritate, privind 

prevenirea violenței în colectivul de elevi. Instituția realizează un proces formativ sistemic pentru elevi și pentru adulți, privitor la prevenirea 

și combaterea oricărui tip de violență.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-1 

 

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

partenerilor Instituției în activitățile de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății 

Dovezi Postere/pliante informative cu scopul prevenirii violenței. 

Procese-verbale întocmite în urma discuțiilor cu părinții elevilor ce au abateri disciplinare la subiecte legate de combaterea violenței. 

Colaborarea instituției cu Centrul de sănătate mintală mun. Chișinău, sect. Botanica, Centrul Psiho-Socio-Pedagogic, DGETS, Direcția 

Protecția Drepturilor Copilului, sect. Botanica. 

Preaviz privind încălcarea regulamentului școlar. 

Constatări LTPA ,,Elena Alistar” asigură dreptul la educația de calitate pentru toți copiii. Toți elevii din instituție au acces la servicii de sprijin pentru 

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

comportamentelor dăunătoare sănătății. Instituția oferă disponibilitatea tuturor elevilor prin acțiuni de prevenire a comportamentelor 

dăunătoare sănătății, accesul integral la servicii de sprijin în vederea asigurării dezvoltării fizice, mintale și emoționale, implicarea activă a 

personalului calificat. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75 

Punctaj acordat:-1,5 

 

Standard  1.3. Instituția de învățământ oferă servicii de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață (5 puncte)                                5 puncte 

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 1. Planul anual managerial al instituţiei pentru anul de studii 2021-2022. 

2. Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie Grosu Angela, aprobat la Consiliul Profesoral. 

3. Planul anual de activitate al psihologilor Lozan A., Belei G., al asistentei medicale. 

4. Colaborare cu Centrul Psiho-Socio-Pedagogic.  

5. Cabinetul psihologului. 

6. Cabinetul medical. 

7. Colaborare cu Centrul de Sănătate Prietenos tinerilor, sectorul Botanica. 

8. Dosarul comisiei metodice Consiliere și dezvoltare personală, Procese verbale. 

9. Registrul Procese verbale ale Consiliului de administrație, care fac dovada discuțiilor sistematice referitoare la sănătatea și 

morbiditatea elevilor, referitoare la modalitățile de fortificare a sănătății, problemele de sănătate cu care se confruntă elevii. 

10. Cabinetul medical. Planul anual de activitate al lucrătorului medical. 

 

Constatări  

 

Instituția este adepta promovării principiilor noilor educații, printre care este Educația pentru sănătate și Educația ecologică. Astfel, prin 

colaborarea cu familia, cu serviciile publice de sănătate, instituția urmărește creșterea nivelului de cunoștințe în domeniul prevenției bolilor, 

al dezvoltării culturii modului sănătos de viață, al protecției mediului. În promovarea valorii sănătății fizice și mintale a elevilor, a stilului 

sănătos de viață sunt implicați toți agenții educaționali, în special, activitatea psihologilor care este desfășurată conform Direcțiilor de 

activitate ale Serviciului Psihologic în școală. 

Psihologii au desfășurat activități de prevenție care au facilitat procesul de adaptare și de integrare a elevilor la noile condiții și la schimbările 

de rigoare din instituție. Au asigurat suportul necesar cadrelor didactice în desfășurarea procesului educațional eficient și  în dezvoltarea 

relațiilor interpersonale constructiviste cu elevii, părinții, colegii. În vederea dezvoltării armonioase a personalității copilului, au elaborat 

recomandări eficiente, care reflectau particularitățile individuale și de vârstă ale copiilor, modalități eficiente de  monitorizare a activității 

didactice. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-2 

 

Domeniu Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi Cabinetul psihologului dotat cu resurse materiale și metodologice. 

Cabinet medical echipat cu utilaj necesar și cu medicamente. 

Facturi de achiziționare a medicamentelor și a utilajului medical. 

Procesele-verbale ale Comisiei Metodice Consiliere și Dezvoltare personală. 

Materiale didactice din cadrul activităţilor metodice. 

Planul anual de activitate al psihologilor.  

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



 

Constatări  

Instituția asigură condiții fizice, resurse materiale și metodologice pentru profilaxia problemelor psihoemoționale, organizând diverse 

activități, reflectate în documentația școlară corespunzătoare.  În anul de studii 2021-2022 s-au organizat diferite activităţi cu scopul 

asigurării condiţiilor fizice, resurselor materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională etc.) 

pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-1 

 

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 1. Cabinetul psihologului dotat cu resurse materiale și metodologice. 

2. Cabinetul medical echipat cu utilaj necesar ș medicamente. 

3. Cabinetul psihologului. Planul de activitate al psihologului. 

4. Facturi de achiziționare a medicamentelor și a utilajului medical. 

5. Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul de Administraţie. 

6. Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie aprobat la Consiliul Profesoral.  

7. Planul de organizare instituțională și de intervenție a angajaților în cazurile excepționale. Măsurile de protecție, în baza recomandărilor 

CNESP, în contextul epidemiologic, COVID-19. 

8. Planul de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea Campaniei de informare și educație ,,PRO Sănătate”. 

9. Planul de acțiuni pentru ameliorarea stării de sănătate a elevilor și crearea condițiilor optime de instruire conform cerințelor sanitaro-

igienice. 

10. Planul lunarului PRO Sănătate. 

11. Planul de activitate  a CE. 

12. Planificarea activităților de colaborare cu serviciile de sănătate publică și cu alte instituții cu atribuții legale în acest sens în promovarea 

sănătății fizice și mentale, stilului de viață sănătos. 

13. Proiectare de lungă durată la orele de Dezvoltare Personală. 

Constatări În cadrul orelor de Dezvoltare personală au fost abordate subiecte precum: Resurse personale și gestionarea eficientă a stresului academic; 

Managementul stresului examenațional; Strategii de menținere a sănătății; Echilibrul dintre alimentație și efortul intelectual/fizic; Valori și 

priorități. Calitatea vieții; Autonomia și independența – semne ale maturității etc. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-2 

Dimen 

siunea I 
Puncte forte: Puncte slabe 



 Instituția asigură securitate și protecție tuturor elevilor și personalului prin 

instalarea sistemului de control-acces. 

Instituția oferă servicii de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață 

prin asigurarea cu personal medical, dotarea cu medicamente, promovarea 

politicilor instituționale privind alimentația sănătoasă, mod activ de viață. 

Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității 

fiecărui elev. 

Colaborare inscuficientă cu alte instituții educaționale din 

localitate (determinat de situația pandemică) 

 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ  

Standardul 2.1. Copiii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare (6 puncte) 

                                 4,50 puncte 

Domeniu Management 

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

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

Dovezi 1. Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul de administraţie, proces - verbal nr. 1 din 26.08.2021 

2. Planul de activitate al directorilor adjuncţi aprobat la Consiliul de administraţie, proces - verbal nr. 1 din 26.08.2021  

3. Regulamentul intern de funcţionare a liceului, aprobat la Consiliul profesoral, proces-verbal nr. 1 26.08.2021. 

4. Planul de activitate al Consiliului de administraţie.   

5. Raportul anual și procesele- verbale ale ședințelor Senatului elevilor. 

6. Proces-verbal al ședinței CE nr.1 din 30.09.2021, alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului, prin vot democratic, 

membru al CPDC și membru al Consiliului de administrație al liceului. 

7. Regulamentul de constituire și funcționare a Consiliului Elevilor.  

8. Planul de activități al departamentelor din cadrul CE. 

9. Ordinul nr. 99 –AB din 23.09.2021 Constituirea Consiliului Elevilor 

Constatări Proiectul de dezvoltare instituțională și planificarea anuală conțin mecanisme de participare a elevilor la procesul de luare a deciziilor și 

instrumente ce asigură valorizarea inițiativelor elevilor. Regulamentul intern al instituției stipulează că printre organele consultative care 

funcționează în instituție este și CE. Consiliul Elevilor participă la procesul de luare a deciziilor, din componența Consiliului de 

administrație face parte și un reprezentant al elevilor; copiii au libera alegere în vederea orelor opționale. CE activează în baza unui 

regulament de organizare și funcționare, elaborat în concordanță cu cerințele MEC. Diversitatea activităților din Planul CE denotă 

implicare activă în aspetele legate de viața școlară: organizarea activităților extrașcolare și extracurriculare 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea 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  

Dovezi 1.Planul de activitate al Consiliului Elevilor. 



2.Proiectul managerial anual. 

3.Procese- verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor. 

4.Planul de activitate a Departamentelor: Voluntariat și Asistență socială; Cultură; Sport și programe pentru tineret; Mass-Media. 

5.Regulamentul de organizare și funcționare a CE. 

6. Raport de activitate al CE. 

7. Procesele-verbale ale ședințelor CE. 

Constatări  

 

În instituție activează Consiliul Elevilor constituit democratic și autoorganizat. Membrii consiliului participă la luarea deciziilor 

cu privire la aspectele de interes pentru elevi. Membrii CE organizează și desfășoară activități extracurriculare, acte de caritate. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75 

Punctaj acordat:-1,5 

 

 

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

ziare școlare, panouri informative etc.) 

Dovezi 1. Planul anual managerial al instituţiei pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la Consiliul de administraţie, proces - verbal 

nr. 1 din 26.08.2021 

2. Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie, aprobat la Consiliul de administraţie, proces - verbal nr. 1 din 

26.08.2021 

3. Raportul anual și procesele- verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor. 

4. Planul de activitate a Consiliului Elevilor. 

5. Panouri. 

6. Pagina de Facebook a Consiliului Elevilor. 

7. Boxa de sugestii ale elevilor 

8. Elaborarea Proiectului de activitate anual al Comisiei metodice Consiliere și Dezvoltare personală, cu implicarea/consultarea 

elevilor. 

Constatări Instituția asigură, în majoritatea cazurilor, funcționalitatea mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a elevilor. În diverse 

mijloace de comunicare este reflectată opinia liberă a elevilor, prin prisma activităților curriculare și extracurriculare, organizate la 

nivel local și comunitar. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75 

Punctaj acordat:-0,75 

 

Domeniu Curriculum/ proces educațional         

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

în conturarea programului educațional, în evaluarea propriului progres 

Dovezi  1. Planul de activitate a Consiliului Elevilor. 

2. Raportul anual și procesele- verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor. 

3. Notele informative ale activităților extracurriculare organizate. 

4. Planul de acțiuni al diverselor activități. 



5.Formularea, aplicarea și prelucrarea anchetelor de către membrii Consiliului Elevilor, cu referire la cunoașterea și respectarea 

regulilor de circulație, la depistarea cazurilor de violență verbală, fizică și psihologică în școală. 

6. Chestionare ale elevilor ,,Managementul temelor pentru acasă” 

7. Scrisori informative pentru părinți cu referire la progresul școlar. 

8. Rapoartele pentru părinți. 

9.Chestionare pentru părinți. 

10. Graficul consilierilor individuale cu părinții. 

11. Activități de voluntariat și caritate. 

12. Vizitarea și vizionarea spectacolelor la diverse teatre din Chișinău. 

Constatări Elevii sunt capabili să-și evalueze propriul progres în raport cu standardele de eficiență a învățării. Elevii, în comun cu profesorii, 

creează un climat relațional de încredere solidaritate și respect , bazat pe principiile echității și ale toleranței. Elevii din instituție 

sunt implicați, în majoritatea cazurilor, la consilierea aspectelor legate de viața școlară, în soluționarea problemelor la n ivel de 

colectiv, în evaluarea propriului progres. Activitatea de psihoconsiliere individuală și de grup. 

Sunt realizate consilieri individuale / de grup: cu elevii, cu părinții, cu profesorii. În cadrul consilierii psihologice individuale / 

grup au fost abordate următoarele subiecte: 
-  activităţi de consiliere psihologică individuală pentru elevi, părinţi şi cadre didactice, la cererea expresă a acestora, a părinţilor / 

tutorilor, a diriginţilor acestora, a cadrelor didactice sau a conducerii instituției de învăţământ- soluţionarea unor probleme 

personale/de grup; depăşirea situaţiilor conflictuale; creşterea eficienţei personale; depașirea complexului de inferioritate; 

neîncrederea în forţele proprii etc. 
 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75 

Punctaj acordat:-1,5 

 

Standard 2.2. Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în procesul decizional (6 puncte)               5,50 puncte 

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 altor subiecți implicați în procesul de luare a deciziilor  

Dovezi  Prevederi în Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, capitolul VIII. 

Notele informative privind statistica frecvenței elevilor la nivel de clasă/treaptă de școlaritate/instituție. 

Din  fiecare clasă se deleagă câte un părinte în Senatul Părinților. 

Procesele- verbale ale ședințelor cu părinții, ale Senatului Părinților. 

Componența Consiliului de administrație, din care fac parte 3 părinți: Lupu V., Prițepiev O., Grosu M. 

Constatări Instituția elaborează și valorifică sistematic  un set de proceduri democratice de delegare și promovare a părinților în structurile decizionale. 

Administrația liceului monitorizează sistematic părerile și opiniile părinților prin  aplicarea chestionarelor, ceea ce contribuie la sporirea 

progresuluui școlar. În instituție sunt valorificate procedurile democratice de delegare și promovare a părinților în structurile decizionale: 

Consiliul de administrație și Senatul Părinților. 



Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-1 

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

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

Dovezi  1.Parteneriate educaționale, comunitare și de dezvoltare la nivel local, național, internațional. 

2. Activitățile curriculare și extracurriculare, organizate în parteneriat cu actanții comunitari. 
3. Acordul de parteneriat cu: 

-Fundaţia de caritate pentru copii Clipa Siderală; 

-Centrul Orăşenesc al Tinerilor Naturalişti; 

-Universitatea de Stat din Tiraspol; 

-Instituţia de Educaţie timpurie nr. 91 Mugurel; 

-LT „Iulia Hajdeu”; 

-LT „George Meniuc”; 

-Direcţia Municipală Pentru Protecţia Copilului; 

-Centrul de sănătate prietenos tinerilor sec.Botanica; 

-LT „Vasile Alecsandri” -Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Turda; 

-Şcoala Gimnazială „Ioan Opris”. Turda. 

-Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”. Botoşani; 

-Liceul Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau. Judeţul Neamţ; 

-Instituţia Publică Publicaţia Periodică Săptămânalul, ,,Florile Dalbe”; 

-Biblioteca Municipală B.P.Hajdeu. Filiala „A. Mickiewicz”; 

-filiala „Ştefan cel Mare ”; 

-Centrul Republican de Reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi; 

-Centrul Academic Internaţional Eminescu; 

-Centrul Internaţional LA STRADA; 

-Asociaţia Cultural -Ştiinţifică „Pleiadis”. Iaşi; 

-Proiectul Interdisciplinar Internaţional Micii Olimpici, Bucureşti; 

-Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Direcţia Situaţii Excepţionale. Detaşamentul Salvatori şi Pompieri, sect. Botanica. 

IP Liceul Teoretic Republican Ion Creangă Bălţi; 

Şcoala Gimnazială Mircea Vodă, jud Brăila, România; 

Gimnaziul Pănăşeşti; 

Gimnaziul Recea; 

Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Străşeni; 

Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” Galaţi; 

Şcoala Profesională Drochia; 

Gimnaziul Voroteţ, Orhei; 

Instituţia Publică Liceul Teoretic “Grigore Vieru” Bacioi; 

Colegiul de Arte Baia Mare; 

Colegiul Vasile Lavinescu, Fălticeni; 

Instituţia Publică Liceul Teoretic “Ion Creangă”; 



Colegiul Naşional “Gh. Munteani Murgoci” Brăila; 

Şcoala Gimnazială “George Enescu” Moineşti; 

Colegiul Naţional “Octavian Goga” Sibiu; 

Biblioteca  Naţională pentru copii “Ion Creangă”; 

Pretura sectorului Botanica; 

Inspectoratul Judeţen Bacău, Şcoala Gimnazială Sascut, Bacău; 

Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu, Alba Iulia; 

Organizaţia Obştească Junior Achievement Moldova; 

Centrul Orăşenesc al Tinerilor Naturalişti; 

IPLT,,Principesa Natalia Dadiani”; 

Instituţia Publică Liceul teoretic Liviu Deleanu!; 

Centrul Republican pentru Copii şi Tineret,,ARTICO”; 

Academia de muzică, teatru şi arte plastic; 

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. 

 

 

 

Constatări LTPA ,,Elena Alistar” este deschisă pentru colaborarea cu diverși parteneri interesați de implicare în vederea îmbunătățirii condițiilor de 

învățare și odihnă pentru elevi/copii. Instituția valorifică parteneriate cu diverși reprezentanți ai comunității ce țin de interesul elevului.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-1 

Domeniu Capacitate instituțională 

Indicator 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și a 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  1. Pagina web a instituției 

2. Pagina Instituției pe rețeaua de socializare Facebook 

3. Valorificarea ofertei educaționale în baza solicitărilor din partea părinților: oferta educațională include ore opționale în baza cererilor 

părinților; Cererile pentru alegerea cercurilor pe interese. 

4. 3 părinţi: Lupu V., Prițepiev O., Grosu M. sunt membri ai Consiliului de administrație a liceului, 1 elev:Cojocaru Beatrice şi un 

reprezentant APL-Mereșevschi Vlad 

5. Existența Senatului Părinților. 

6. Ordinul nr.58-AB din 02.09.2020 ,,Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de administrație”, desemnați pe o perioadă de 5 

ani.  

Constatări  Cadrele didactice colaborează cu actanții educaționali, informează periodic părinții/reprezentanții legali ai copiilor despre  progresul 

înregistrat, despre succesele și necesitățile de dezvoltare și sprijin ale elevilor pe parcursul învățării, respectând principiul confidențialității. 

Planul de activitate al instituției prevede asigurarea drepturilor părinților și al elevilor în luarea de decizii, în vederea  organizării unei educații 

de calitate pentru toți elevii, beneficiind de mijloace democratice de comunicare (vizite, ședințe cu părinții, convorbiri telefonice,consilieri 



individuale ale elevilor). Instituția implică permanent părinții și comunitatea în procesul de luare a deciziilor cu privire la educație, inclusiv 

în CA și în activități orientate în educația de calitate pentru toți copiii. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-2 

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  Procese- verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație. 

Procesele-verbale ale ședințelor cu părinții și CE. 

Ședințele individuale cu părinții la necesitate cu psihologul școlar. 

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

Rapoartele (individualizate) de activitate, cu privire la rezultatele școlare pentru semestru și anuale, de două ori pe an, de fiecare profesor 

pentru fiecare elev. 

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

instituției și la luarea deciziilor pentru a asigura realizarea procesului educațional de calitate într-o școală prietenoasă copilului. 

În oferta educațională sunt ore opționale incluse în baza cererilor părinților. Pentru determinarea nivelului de satisfacție a părinților privitor 

la procesul educațional, precum și determinarea opiniei părinților referitor la impactul orelor opționale asupra rezultatului școlar, în 

general, a formării elevului și depășirii dificultăților de învățare, în particular, au fost lansate câteva sondaje. La elaborarea documentației 

instituției se solicită opinia părinților și a elevilor, ca persoane resursă în procesul educațional. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75 

Punctaj acordat:-1,5 

Standard 2.3. Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într-o societate interculturală bazată pe democrație (6 puncte)                   

4,50 puncte 

Domeniu Management 

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

Dovezi 1. Planificările de lungă durată la disciplinele de studii. 

2. Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al instituției. 

3. Planul operațional al CM Consiliere și Dezvoltare Personală. 

4. Certificatele de participare la formări continue. 

5. Decadele/Lunarele pe discipline școlare, organizate anual. 

6. Promovarea și monitorizarea respectului pentru diversități culturale, etnice, lingvistice, religioase. 

Constatări  Administrația instituției promovează respectul față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă prin actele reglatorii și prin 

activitățile pe care le organizează la nivel de instituție. Proiectul de activitate a Comisiei metodice Limbă și comunicare, documentele 

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

promovând relevanța și calitatea procesului educațional. În cadrul activităților curriculare și extracurriculare se promovează 

diversitatea culturală, etnică, lingvistică și religioasă. 



Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75 

Punctaj acordat:-0,75 

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

documentele și în activitățile desfășurate în Instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea principiilor 

democratice 

Dovezi  1. Proiecte ale orelor cu scopul combaterii stereotipurilor și prejudecăților. 

2. Proiecte didactice, materiale, proiecte ale activităților educative, proiecte culturale. 

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

Constatări Prin diverse proiecte educaționale de valorificare a multiculturalității, instituția asigură respectarea diversității cultura le, etnice, 

religioase și dezvoltarea competențelor – cheie transversale de comunicare în limba romănă și în alte limbi străine. Implementarea 

mecanismului de precăutare a plângerilor cu referire la încălcarea drepturilor elevilor privind siguranța și protecția în mediul școlar – 

Lădița încrederii. 

Asigurarea accesului fiecărui elev, părinte și cadru didactic la serviciile psihologului școlar. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75 

Punctaj acordat:-0,75 

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 1. Activitatea cercului „Învățăm și comunicăm în limba rusă. Tinerii poeți”. 
2. Decada ”Elena Alistar”, tradițional. 

3. Organizarea meselor rotunde cu tematică diversă. 

4. Atelier de lectură în limba engleză. 

5. Organizarea Zilei Europei, 10 mai. 

Constatări   Prin realizarea conținuturilor curriculare la disciplinele Dezvoltare Personală, Educația pentru societate și diverse activități educaționale 

în instituție, indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică și religioasă, sunt create condiții pentru abordarea echitabilă și valorizantă 

a fiecărui elev.În instituție sunt valorificate diversitățile de socializare a elevilor și create resurse de identificare și dizolvare a stereotipurilor 

și prejudecăților. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75 

Punctaj acordat:-1,5 

Domeniu Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi  1. Proiecte de lungă durată, proiecte de scurtă durată la disciplina Dezvoltare personale. 



2. Proiecte, scenarii ale activităților educaționale de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților; Proiecte 

didactice/material didactice care facilitează implementarea curriculară,. utilizate în cadrul orelor la Dezvoltarea 

personală/dirigenție. 

3. Spectacole, expoziții, concursuri ale căror rezultate sunt diseminate prin intermediul site-ului  instituției și a paginii 

instituției de pe Facebook. 

4. Reflectarea în activităţile curriculare şi extracurriculare, în acţiunile elevilor şi ale cadrelor didactice a viziunilor 

democratice de convieţuire armonioasă într-o societate interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale: 

5. Locul  II, III, III, în cadrul activităţilor ecologice municipale „Chişinău la vârsta de aur” septembrie 2021. 

6. Locul III, în cadrul concursului de creaţie „Săptămâna eficienţei energetice în şcoala mea” octombrie 2021. 

7. Locul II,III în cadrul concursului municipal ,,Cosiţa de versuri şi culori”, decembrie 2021; 

8. Participare la concursul municipal de videoclipuri şi interpretări muzicale  „Familia leagăn de dor”, noiembrie 2021. 

9. Nouă locuri de I, locul II, locul III în cadrul concursului Internaţional ,,Copilăria de-a lungul anotimpurilor”, noiembrie 

2021. 

10. Locul I şi menţiune în cadrul Concursului Internaţional de creaţie literară „Universul cuvintelor”, octombrie 2021. 

11. Locul I- 3 elevi, locul II- 2 elevi, locul III, menţiune,  în cadrul concursului municipal „Limba noastră-i o comoară”, 

noiembrie 2021. 

12. Menţiune în cadrul Festivalului concurs municipal „Să trăiţi, să înfloriţi”. 

13. Premiul special în cadrul concursului Ars Adolescenţa, secţiunea proză, noiembrie 2021. 

14. Premiul special în cadrul concursului Ars Adolescenţa, secţiunea poezie, noiembrie 2021. 

15. Locul II, III, menţiune în cadrul concursului  municipal A chance, Une chance, Eine chance. 

16. Locul I patru elevi,  în cadrul concursului Interjudeţean ,,Povestea Mărţişorului”. 

17. Locul I, II în cadrul concursului regional ,,Raze de soare, pline de culoare”. 

18. Diplomă de participare în cadrul concursului municipal ,,Conuri inspirate”. 

19. Locul III, trei elevi, 2 premii speciale  în cadrul concursului municipal ,,Spune-mi o poveste de suflet”. 

20. Locul I Olimpiada Internaţională  ,,Aritmetica mintală”. 

21. Diplomă de participare, concursul Internaţional de matematică. 

22. Locul I , 6 elevi, locul II, 9 elevi,,locul III, 5 elevi în cadrul concursului Internaţional de Arte prin corespondenţă. 

23. Două diplome de gradul III pentru creativitate și abilități practice, tehnologice, demonstrate în cadrul Concursului 

municipal de creație vizuală ,,Mărțișor- fir de dor”. 

24. 4 mențiuni pentru rezultate performante înregistrate în cadrul concursului Mediul local și dezvoltarea durabilă. 

25. 7 locuri III  pentru rezultate performante înregistrate în cadrul concursului Mediul local și dezvoltarea durabilă. 

Constatări Instituția organizează activități educaționale prin care dezvoltă în acțiunile elevilor și ale cadrelor didactice viziuni democratice și 

valorile multiculturale. 

Educația interculturală propune prin intermedul diferitor discipline, subiecte cu caracter intercultural. Abordarea interdisciplinară 

și transdisciplinară a conținuturilor curriculare facilitează percepția pozitivă a elevilor asupra diferitelor etnii. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea 

conform criteriilor:-

0,75 

Punctaj acordat:-1,50 



 

Dimensiunea 

II 
Puncte forte  Puncte slabe 

 -mobilizarea comunității educaționale 

pentru respectarea, protecția și 

asigurarea drepturilor copilului la 

educație de calitate; 
-dezvoltarea inteligențelor multiple ale 

elevilor,  a competențelor sociale, civice, 

morale, prin antrenarea în activități 

extracurriculare, intelectuale, de agrement; 

-accesul elevilor la diverse programe 

educative, oferirea variatelor cursuri 

opționale; 

-implicarea elevilor și a părinților la 

soluționarea problemelor la nivel de clasă și 

de școală; 

-stabilirea relațiilor de parteneriat cu 

instituțiile din comunitate; 

-implicarea permanent a elevilor în luarea 

deciziilor ce vizează direct viața lor școlară. 

-interesul slab al unor părinți în participarea la luarea de decizii privind viața școlară; 

-insuficiența strategiilor de participare democratică; 

Neînțelegerea de către unii elevi și/sau părinți a conceptelor ,,democrației” 

 

 

 

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 (8 puncte)                 7,75 puncte 

 

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 didactice în domeniul EI, a proiectelor de asigurare a incluziunii prin activități multiculturale, a documentelor de asigurare a 

serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES 

Dovezi Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul de administraţie, proces - verbal nr. 1 din 26.08.2021.  

Planul de activitate al directorilor adjuncţi aprobat la Consiliul profesoral, proces - verbal nr. 2 din 09.09.2021.  

Planul anual de activitate al serviciului psihologic pentru anul de studii  2021-2022 (Coordonat : Șef interimar CPSP Maximenco Lilia și 

aprobat : directorul LTPA „Elena Alistar” ) 

Regulamentul intern de funcţionare a liceului, aprobat la Consiliul profesoral, proces-verbal nr. 1 din 26.08. 2021. 

Repere metodologice privind individualizarea procesului educational în anul de studii 2021-2022. 

Planurile educaționale individualizate pentru elevii din categoria CES pentru anul de studii 2021-2022. 

HG 410 din 04.04.2003 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei Naționale ,,Educație pentru toți”. 



HG 523 din 11.07.2011 ,,Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educației inclusive în RM pentru anii 2011-2020. 

Regulamentul privind organizarea educației inclusive în instituția de învățământ general. 

Constatări Instituţia educaţională cuprinde toţi copiii, indiferent de naţionalitate, gen, origine şi stare socială, apartenenţă politică sau religioasă, 

stare a sănătăţii şi creează condiţii pentru realizarea şi dezvoltarea potenţialului propriu în cadrul procesului educaţional. 

Planul managerial cuprinde măsuri și activități cu părinții și profesorii, care au ca țintă educația incluzivă și nevoile copiilor cu CES/ 

dizabilități, se respectă principiul egalității de gen și echității sociale, cadrele didactice elaborează și aplică curriculumul adaptat/ 

modificat pentru copiii cu CES conform recomandărilor SAP; evaluează pedagogic progresul școlar al copilului cu CES, stabilind 

oportunități de evaluare finală și certificare a acestuia. 

Planul  de activitate al serviciului psihologic prevede activități cu părinții și cadrele didactice și servicii de asistență psihologică 

individuală și de grup cu scop de integrare a copiilor din categoruia CES în procesul de instruire, evaluează psihologic particularitățile 

individuale de personalitate și de învățare a acestora, organizează și desfășoară activități individuale și de grup pentru formarea și 

dezvoltatea abilităților de învățare, comunicare și relaționare interpersonală.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea 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  1.Comisia Multidisciplinară Intrașcolară, constituită pentru anul de studii 2021-2022, aprobată la CP, process-verbal nr.2 din 

09.09.2021. 

2.Planurile educaționale individualizate pentru elevii din categoria CES pentru anul de studii 2021-2022.  

3.Regulamentul intern de funcţionare a liceului, aprobat la Consiliul profesoral, proces-verbal nr. 1 din 09 septembrie 2020. 

4.Repere metodologice privind individualizarea procesului educațional în anul de studii 2021-2022. 

5. Planul anual de activitate al serviciului psihologic pentru anul de studii  2021-2022 (Coordonat : Șef interimar CPSP și aprobat : 

Directorul LTPA „Elena Alistar” ) 

 

Constatări Ținând cont de CES ale elevilor,bazându-se pe principiul individualizării și diferențierii, fiecare cadru didactic își proiectează și 

organizează un proces de predare-învăţare-evaluare de calitate, accesibil şi relevant pentru fiecare copil, asigurând participarea la 

procesul de construire a propriilor cunoştinţe, semnificaţii şi deprinderi care, mai apoi, îl vor ajuta să devină membru responsabil al 

societăţii. Satisfacerea cerințelor educaționale speciale ale elevului presupune abordarea individualizată, prin activităţi de recuperare, 

compensare, sprijin în procesul educaţional, ceea ce, nemijlocit, este stipulat în planul PEI elaborat de cadrele didactice. Fiecare copil 

este perceput ca participant activ la procesul educaţional, ca membru cu drepturi egale a comunității. Colaborarea și dezvoltarea 

parteneriatelor între instituții, specialiști și părinții și anume: organizarea și desfășurarea activităților de prevenție cu cadrele didactice în 

colaborare cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică (27 decembrie 2021, webinar, privind Individualizarea procesului 

educațional prin adaptări curriculare); Raport în cadrul Consiliului Profesoral, decembrie 2021, cu referire la Procesul de adaptare a 

elevilor claselor nou formate, inclusive a copiilor din categoria CES; Activități de prevenție cu părinții claselor primare cu genericul: 

Influiența montajelor verbale ale părinților asupra dezvoltării personalității copiilor care necesită condiții speciale de dezvoltare. 



Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-1 

Domeniu Capacitate instituțională 

Indicator 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu CES, elaborarea actelor privind evoluțiile demografice și 

perspectivele de școlaritate, evidența  înmatriculării elevilor 

Dovezi  Baza de date a copiilor de vârstă școlară din comunitate, inclusiv a celor cu CES. Crearea dosarelor personale ale copiilor din 

categoria CES.  

Constatări Periodic se duce evidența copiilor din districtul școlar al instituției și a copiilor înmatriculați din alte districte școlare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea 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  1.Comisia Multidisciplinară Intrașcolară, constituită pentru anul de studii 2021-2022. 

2.Planurile educaționale individualizate pentru elevii din categoria CES pentru anul de studii 2021-2022.  

3.Instrumente de evaluare a progresului curent și în dinamică  al copiilor, aplicate periodic de către psihologii școlari și cadre 

didactice. 

4. Documente privind nivelul de dezvoltare, evoluția școlară, evidența rezultatelor investigațiilor medicale, după caz. 

 

Constatări Ședințele CMI se desfășoară periodic, se pune în discuție progresul/dezvoltarea potențialului fiecărui elev din cei 7 din categoria 

CES prin determinarea necesităților specifice ale fiecăruia și implementarea programelor de suport revizuite periodic, care se 

acordă în instituția noastră de învățământ, în baza recomandărilor Serviciului Municipal de Asistență Psihopedagogică. Anual, 

sunt supuși unei evaluări complexe în cadrul SAP. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75 

Punctaj acordat:-0,75 

Domeniu Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și nevoile specifice ale fiecărui elev/ copil și asigurarea unui 

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

Dovezi  1.Comisia Multidisciplinară Intrașcolară, constituită pentru anul de studii 2021-2022. 

2.Planurile educaționale individualizate pentru elevii din categoria CES pentru anul de studii 2021-2022.  

3. Planul anual de activitate al serviciului psihologic pentru anul de studii 2021-2022 (Coordonat : Șef interimar CPSP și aprobat : 

directorul LTPA „Elena Alistar” ) 

4.Regulamentul intern de funcţionare a liceului, aprobat la Consiliul profesoral, proces-verbal nr. 1 din 09 septembrie 2021. 

5.Repere metodologice privind individualizarea procesului educațional în anul de studii 2021-2022. 

6. Proiectele didactice de lungă durată pentru elevii cu CES . 



Constatări Evaluarea progresului elevului pentru care se realizează un PEI este un proces continuu. Rezultatele evaluării constituie sursa de 

informații care servesc drept temei pentru modificarea strategiilor pedagogice, pentru identificarea parametrilor optimi de învățare 

și dezvoltare maximă pentru elev. Este important a examina, periodic, eficacitatea strategiilor și adaptărilor. 

Respectarea pașilor în elaborarea PEI și a recomandărilor privind implementarea/ realizarea asigură calitatea întregului proces și, 

ceea ce este mai important, calitatea suportului de care beneficiază copilul cu CES. În instituție colaborează toți actanții 

educaționali în vederea desfășurării procesului educațional, în concordanță cu particularitățile și nevoile specifice ale fiecărui elev, 

abordarea nediscriminatorie a elevilor din categoria CES, elaborarea materialelor didactice pentru asigurarea condițiilor  de 

predare-învățare. 

Stabilirea unor programe psihologice de intervenție de dezvoltare și formare cu elevii pentru îmbunătățirea învățării și prevenirea 

dificultăților în procesul de învățare; implicarea părinților în sprijinirea copiilor lor prin intermediul unor activități eficiente de 

suport al părinților (consiliere psihologică, activități de prevenție etc). 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-2 

Standard 3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, nediscriminatorii și respectă diferențele individuale (7 puncte)                                      

6,25 puncte 

Domeniu Management 

Indicator 3.2.1. Existența în documentele de planificare a mecanismelor de identificare și combatere a oricăror forme de discriminare și respectarea 

diferențelor individuale 

Dovezi  1. PDI și PAI. 

2. Proiectele didactice de lungă durată la Dezvoltare personală. 

3. Proiectarea activităților de prevenție a diriginților în colaborarea cu psihologii școlari conform Planului de activitate pentru 

perioada 25-31.01.2022 dedicată Zilei Internaționale a Nonviolenței și Păcii în școală, în baza ordinului nr. 0118/1 din 03.01.22 al 

DGETS. 

 

 

Constatări Fiecare diriginte și membrii administrației monitorizează și observă contingentul de elevi și eventuale acte discriminatorii. 

Sensibilizarea elevilor în ceea ce privește drepturile și obligațiunile pe care le au prin asigurarea mediului de respect reciproc, 

asigurând o comunicare civilizată între elevi și cadre didactice, atât la cursuri, cât și în afara acestora, protejând elevii  împotriva 

oricărei forme de discriminare; activitățile organizate și desfășurate în perioada 25-31.01.2022 dedicată Zilei Internaționale a 

Nonviolenței și Păcii în școală a avut ca scop promovarea educației de armonie, solidaritate, respect pentru drepturile omului, 

nonviolență și pace; prevenirea discriminării și violenței în mediul școlar prin respectarea actelor legislative și normative privind 

prevenirea, identificarea, asistența și raportarea cazurilor ANET. 

În instituție se asigură principiile de respectare a diferențelor individuale în rândul elevilor. Fiecare diriginte și membrii 

administrației monitorizează și observă contingentul de elevi și eventuale acte discriminatorii în raport cu elevii cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluarea 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 (după caz). 



Dovezi  1.Webinar cu cadrele didactice: ,,Individualizarea procesului educațional prin adaptări curriculare”, în colaborare cu Centrul 

Republican de Asistență Psihopedagogică, 27 decembrie 2021.  

2. Atelier de lucru: ,,Personalitatea dascălului-cheie de succes în formarea, gestionarea colectivului de elevi.” 

Constatări Documentele instituției reflectă activități ce promovează aspectele vieții școlare, punând accent pe incluziune și nondiscriminare, 

cu implicarea mai multor factori educaționali, inclusiv a elevilor în organizarea acestor activități. Fiecare cadru didactic implicat 

în suportul copiilor cu CES posedă cunoștințe referitoare la: cadrul normativ privind drepturile copilului și protecția acestora; 

politicile naționale privind accesul la educație al copiilor cu CES; cadrul metodologic de dezvoltare a educației incluzive;  

 particularități de vârstă și individuale ale dezvoltării copiilor; tehnologii specifice de predare – învățare – evaluare pentru diferite 

categorii de CES; modalități de adaptare, flexibilizare, diferențiere de curriculum pentru elevii cu CES; oportunități de colaborare 

și modalități de sprijin pentru familiile elevilor cu CES, informații cu privire la organizațiile, instituțiile și specialiști  care pot 

acorda servicii de suport elevilor cu CES etc. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75 

Punctaj acordat:-1,50 

Domeniu Capacitatea instituțională 

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

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

Dovezi  Informarea cu regulamentul liceului și obligativitatea de respectare a acestuia, contra semnătură. 

Informarea cu privire la codul de etică al cadrului didactic și cadrul normativ cu privire la evaluarea și soluționarea cazurilor de 

discriminare, contra semnătură; 

Fișa postului semnată de toți profesorii din liceu. 

Evidența cazurilor de discriminare în Registrul de evidență a cazurilor ANET. 

Elaborarea planurilor de acțiune ce urmează să fie întreprinse în fiecare caz de discriminare și ANET. 

Constatări Instituția aplică proceduri de prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare, implicând 

cadrele didactice. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75 

Punctaj acordat:-0,75 

Domeniu  Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi  Elaborarea planurilor PEI. 

Elaborarea curriculum-ului individualizat la fiecare disciplină de instruire. 

Activități diferențiate cu elevii. 

Elaborarea materialelor didactice și testelor de evaluare individualizate. 

Rapoartele de evaluare complexă a dezvoltării copilului. 

Elaborarea graficului de oferire a lecțiilor suplimentare individualizate destinate compensării și recuperării dificultăților de 

dezvoltare și învățare. 

Constatări Fiecare profesor își planifică activități diferențiate cu elevii, în conformitate cu potențialul lor. În instituție fiecare beneficiază 

de evaluarea inițială realizată, de către CMI, ce presupune:  



a. identificarea nivelului actual de dezvoltare a copilului, a particularităților și potențialului lui de dezvoltare;  

b. estimarea gradului de corespundere a nivelului de dezvoltare a copilului cu nivelul caracteristic vârstei respective;  

c. stabilirea și aplicarea programelor psihologice de intervenție personalizată de dezvoltare și formare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluarea 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  1.Regulamentul de organizare și funcționare a LTPA ,,Elena Alistar”. 

2.Fiecare caz este adus la cunoștință dirigintelui și administrației, în baza Fișei de sesizare. 

3.Procesele-verbale de examinare și soluționare a cazurilor de discriminare. 

4. Elaborarea planului de acțiune psihopedagogică de evaluare și soluționare a cazului. 

Constatări În LTPA ,,Elena Alistar” se realizează activități de acordare a asistenței psihologice conform planului. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-1 

Standard  3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil (7 puncte)            5,50 puncte 

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  Asigurarea cu manuale și  materiale necesare organizării procesului educațional.  

Constatări În vederea realizării unui proces educațional calitativ, biblioteca instituției este dotată cu resurse didactice și periodic este 

completat fondul de carte, conform cerințelor curriculare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75 

Punctaj acordat:-1,50 

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

Dovezi  Acte referitoare la implementarea politicii de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal: 

-Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor  cu caracter personal. 

-HG 1123 din 14.12.2010 ,,Cu privire la aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la 

prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal.”  

-ordinul nr.40 din 19.05.2020 privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul Sistemelor 

informaționale gestionate de instituție. 

-Regulamentul privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal a elevilor din LTPA ,,Elena Alistar” 

-Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a resurselor umane  în 

cadrul LTPA ,,Elena Alistar”. 

-Regulament privind supravegherea, prin mijloace video, în cadrul instituției. 

-Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență gestionate în 

procesul de activitate, proces-verbal nr. 6 din 28.05.2020.  

Constatări În liceul LTPA ,,Elena Alistar” este asigurată protecția datelor cu caracter personal, conform legii. 



Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-1 

Domeniu  Capacitatea instituțională 

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

spațiilor destinate serviciilor de sprijin 

Dovezi  1.Sălile de clasă dotate. 

2.Cabinetul psihologului. 

3.Cabinetul medical. 

4.Biblioteca liceului. 

Constatări Crearea unui mediu educațional sigur și prietenos este o condiție iminentă pentru asigurarea succesului incluziunii educaționale a 

copiilor cu cerințe speciale și a performanțelor lor academice și sociale. Acest lucru devine și mai important în cazul copiilor cu 

dizabilități. Câteva din cele mai esențiale considerații privind adaptarea mediului de învățare (indiferent de tipul instituției 

educaționale) sunt:  

• asigurarea unui mediu sigur și accesibil prin eliminarea barierelor arhitecturale, pragurilor, obiectelor aglomerate, prin 

construcția pantelor de acces și instalarea barelor de sprijin;  

• potrivirea/adaptarea corespunzătoare a luminii, nivelului de zgomot, ventilației, culorilor etc.;  

• adaptarea mobilierului în sensul adecvării acestuia la particularitățile copiilor, al oferirii unor piese de mobilier confortabil și 

atractiv în sălile de clasă, în sălile pentru desfășurarea intervențiilor de suport și în spațiile de uz comun, astfel încât mediul să fie 

primitor și plăcut;  

• accesibilizarea dotărilor, echipamentelor, altor resurse educaționale. 

 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75 

Punctaj acordat:-1,50 

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/ copiilor 

Dovezi  1.Dotarea sălilor de studii cu TIC și auxiliare curriculare. 

Constatări Toate cadrele didactice dispun de PC-uri de lucru personale, există tablă interactivă și monitor în fiecare cabinet, cu conexiune la 

internet. Se asigură gratuit copiii cu manuale școlare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75 

Punctaj acordat:-1,50 

 

Dimensiunea III Puncte forte  Puncte slabe 

 -Promovarea educației incluzive și formarea unui mediu prietenos, 

accesibil, în măsură să răspundă așteptărilor și cerințelor specifice 

copiilor este un obiectiv prioritar al instituției; 

-elevii au acces la asistența psihologului și medicului școlar; 

-lipsa Centrului de resursă și a cadrului didactic de sprijin; 

- implicarea insuficientă a familiei cu școala. 



-crearea condițiilor de învățare pentru copiii din categoria CES, prin 

elaborarea PEI și CM, după recomandările SAP, stipulate în raportul 

de evaluare complexă; 

-aprobarea și implementarea Politicii de protecție a copilului; 

-promovarea toleranței, a interacțiunilor bazate pe acceptare și respect 

reciproc; 

-formarea profesională sistematică a cadrelor didactice, în vederea 

activității cu elevi cu CES. 

-colaborarea cu instituții și specialiști ce oferă suport metodologic în 

activitatea didactică. 

 

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

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

                                                    ( 13 puncte)                                                     12,75 puncte 

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 1. Proiectul de dezvoltare instituțională a LTPA ,,Elena Alistar” pentru perioada 2017-2022.  

2. Planul managerial al instituţiei pentru anul școlar 2021-2022, aprobat la Consiliul de administraţie, proces - verbal nr. 1 din 

26.08.2021.  

3. Planul individual de învățământ pentru clasele cu profil arte, anul de studii 2021-2022, aprobat DGETS. 

4. Planul de activitate al directorului şi al directorilor adjuncţi, aprobat la Consiliul profesoral, proces - verbal nr. 2 din 09.09.2021.  

5. Regulamentul de organizare și funcţionare a LTPA ,,Elena Alistar”,  aprobat la Consiliul profesoral, proces-verbal nr. 1 din 

26.08.2021.  

6. Proiectele didactice de lungă durată ale cadrelor didactice, elaborate în conformitate cu actele normative. 

7. Comisia de atestare, aprobată la Consiliul profesoral, proces - verbal nr. 2 din 09.09.2021. 

8. Comisia pentru protecţia Drepturilor Copiilor, aprobată la Consiliul profesoral, proces - verbal nr. 1 din 26.08.2021. 

9. Registrul proceselor - verbale ale Consiliului profesoral şi al Consiliului de administraţie.  

10. Registrul proceselor - verbale ale comisiilor metodice. 

11. Ordine interne de stabilire a sporului de performanță și fișele de autoevaluare ale cadrelor didactice. 

12. Rapoartele cadrelor didactice vizând activitatea educațională. 

13. Certificatele de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale pe parcursul anului de studii 2021-2022. 

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

15. Lista de achiziții și donații în anul școlar 2021-2022. 

 

 

Constatări 

Activitatea administraţiei instituţiei este  orientată spre creșterea calității educației și a serviciilor prestate. Obiectivele proiectate pentru 

anul de studii 2021-2022 au fost racordate la obiectivele strategice, reflectate în Proiectul de dezvoltare instituțională: 2017-2022, 



urmărindu-se sporirea calității procesului educațional și preocuparea pentru îmbunătățirea continuă a rezultatelor școlare. În instituție se 

promovează perfecționarea continuă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice, în acest scop se organizează activități de 

formare continuă, pornind de la necesitățile cadrelor didactice. 

Performanțele obținute în procesul de dezvoltare și ajustarea planurilor operaționale la obiectivele strategice se monitorizează continuu, 

rezultatele fiind racordate la cele din anii anteriori, pentru stabilirea dinamicii (progres sau regres):  

- 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 statistic la final de an despre numărul elevilor promovaţi pe cicluri de şcolaritate; 

-  raportul privind realizarea Planului managerial anual al instituţiei, a  activității metodice şi de organizare a procesului instructiv. 
Administraţia documentează sistematic și holistic progresul în atingerea rezultatelor planificate, practicile de succes și modalitățile de 

abordare a problemelor, prin asistenţele la ore şi monitorizarea asistențelor reciproce de către cadrele didactice. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-2 

 

Indicator 4.1.2. Realizarea efectivă a programelor și activităților preconizate în planurile strategice și operaționale ale instituției (inclusiv  ale structurilor 

asociative ale părinților și elevilor). 

Dovezi 1. Proiectul de dezvoltare instituțională a LTPA ,,Elena Alistar” pentru perioada 2017-2022.  

2. Planul managerial al instituţiei pentru anul școlar 2021-2022, aprobat la Consiliul de administraţie, proces - verbal nr. 1 din 

26.08.2021. 

3. Planul individual de învățământ pentru clasele cu profil arte, anul de studii 2021-2022.  

4. Planul de activitate al directorului şi al directorilor adjuncţi, aprobat la Consiliul profesoral, proces - verbal nr. 2 din 09.09.2021.  

5. Regulamentul de organizare și funcţionare a LTPA ,,Elena Alistar”,  aprobat la Consiliul profesoral, proces-verbal nr. 1 din 

26.08.2021.  

6. Registrul proceselor - verbale ale Consiliului profesoral şi al Consiliului de administraţie.  

7. Registrul proceselor - verbale ale comisiilor metodice. 

8. Raportul anual, rezultatele elevilor la concursuri de diferit nivel. 

9. Proiectele didactice de lungă durată ale profesorilor, inclusiv ale orelor opționale.  

10. Raportul semestrial /anual privind organizarea procesului educaţional la nivel de discipline de studiu/clase/ trepte de şcolaritate. 

11. Raportul privind rezultatele evaluărilor naţionale, examenelor de absolvire a gimnaziului şi examenelor de bacalaureat. 

12. Raportul statistic la final de an despre numărul elevilor promovaţi/admişi pe cicluri de şcolaritate. 

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

14.  Raportul privind realizarea Planului managerial anual al instituţiei, a obiectivelor strategice, a activității metodice şi de organizare 

a procesului instructiv. 

 

Constatări 

În instituţie se realizează activităţi incluse în planul strategic și operațional: 

- activități de realizare a ofertei școlii pentru disciplinele școlare și opționale;  

- activităţi extracurriculare, de cultură organizațională (excursii, vizite, mese rotunde); 



- activități organizate în cadrul Senatului părinților și  Consiliului elevilor.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-2 

 

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

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

externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

 

Dovezi 1. Proiectul de dezvoltare instituțională a LTPA ,,Elena Alistar” pentru perioada 2017-2022.  

2. Planul managerial al instituţiei pentru anul școlar 2021-2022, aprobat la Consiliul de administraţie, proces - verbal nr. 1 din 

26.08.2021.  

3. Planul de activitate al directorului şi al directorilor adjuncţi, aprobat la Consiliul profesoral, proces - verbal nr. 2 din 09.09.2021.  

4. Regulamentul de organizare și funcţionare a LTPA ,,Elena Alistar”,  aprobat la Consiliul profesoral, proces-verbal nr. 1 din 

26.08.2021.  

5. Registrul proceselor - verbale ale Consiliului profesoral şi al Consiliului de administraţie.  

6. Registrul proceselor - verbale ale comisiilor metodice. 

7. Avizierul și pagina web a instituției. 

8. Panouri informative pentru părinți și elevi. 

Constatări În LTPA ,,Elena Alistar” deciziile adoptate sunt strategice, tactice și curente, respectându-se transparența decizională, dat fiind faptul că 

la adoptarea lor se ține cont de părerea tuturor angajaților, votându-se în mod deschis și democrat. Participarea la luarea deciziilor în 

cadrul CP, CA, contribuie la creșterea satisfacției angajaților și la o implicare mai motivată în punerea lor în practică. 

În vederea stabilirii gradului de satisfacere a subiecților învățării vizând calitatea serviciilor prestate, se aplică diverse chestionare de 

identificare a punctelor forte și a celor ce necesită îmbunătățire. Rezultatele sunt prezentate la ședințele CP și CA, iar în dependență de 

cele constatate, se iau imediat decizii constructive, care contribuie la îmbunătățirea situației. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-2 

Domeniu Capacitate instituțională 

Indicator 4.1.4. Organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunea instituției de învățământ  printr-o infrastructură adaptată necesităților 

acesteia 

Dovezi 1. Proiectul de dezvoltare instituțională a LTPA ,,Elena Alistar” pentru perioada 2017-2022.  

2.  Planul managerial al instituţiei pentru anul școlar 2021-2022, aprobat la Consiliul de administraţie, proces - verbal nr. 1 din 

26.08.2021.  

3. Planul individual de învățământ pentru clasele cu profil arte, anul de studii 2021-2022. 

4. Planul de activitate al directorului şi al directorilor adjuncţi, aprobat la Consiliul profesoral, proces - verbal nr. 2 din 09.09.2021.  

5. Regulamentul de organizare și funcţionare a LTPA ,,Elena Alistar”,  aprobat la Consiliul profesoral, proces-verbal nr. 1 din 

26.08.2021.  



6. Registrul proceselor - verbale ale Consiliului profesoral şi al Consiliului de administraţie.  

7. Documentele directorului adjunct responsabil de patrimoniu.  

8. Acțiuni concrete de menținere și dezvoltare a infrastructurii LTPA ,,Elena Alistar”, în concordanță cu obiectivele strategice, anul de 

studii 2021-2022. 

9. Oferta curriculară a instituției pentru anul de studii 2021-2022. 

10. Acte ce vizează procurarea materialelor didactice. 

11. Registrul de evidență a bunurilor, contracte pentru achiziții, facturi fiscale.  

12. Acte de inventariere a bunurilor.  

 

 Constatări  LTPA ,,Elena Alistar” dispune de infrastructură adaptată necesităților reale. Pornind de la misiunea instituției, care prevede 

valorificarea eficientă a potențialului material, a resurselor umane  și dezvoltarea parteneriatului multiaspectual cu toți actorii 

educaționali și cu comunitatea, accentul se pune pe asigurarea condițiilor optime desfășurării eficiente a procesului educațional: dotarea 

cabinetelor cu materiale didactice, tehnică performantă și acces la internet,  reparații curente și capitale etc. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-2 

 

Indicator 4.1.5. Prezența și aplicarea unei varietăți de echipamente, materiale și auxiliare curriculare, necesare valorificării curriculumului național, inclusiv 

a componentelor locale ale acestuia, a curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate 

Dovezi 1. Planul managerial al instituţiei pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la Consiliul de administraţie, proces - verbal nr. 1 din 

26.08.2021.  

2. Registrul proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului de administrație. 

3. Materiale didactice elaborate în cadrul Comisiilor metodice, literatură de specialitate, literatură metodică, auxiliare curriculare 

oferite de biblioteca instituției. 

4. Materiale didactice procurate pentru dotarea cabinetelor școlare și a laboratoarelor, în conformitate cu Standardele de dotare 

minimă a cabinetelor de studiu la disciplinele școlare în instituțiile de învățământ general, aprobate de MEC. 

5. Lista de evidență a fondului de carte a bibliotecii școlare. 

6. Curriculumul adaptat pentru elevii cu CES: clasele I- IX-a. 

7. Planurile educaționale individualizate pentru elevii cu CES, aprobate la Consiliul profesoral, proces-verbal nr.2 din 09.09.2021. 

Constatări Una din prioritățile instituției este asigurarea profesorilor cu echipamente, materiale curriculare, necesare implementării curriculumului 

național, pentru desfăşurarea activităţilor de realizare a disciplinelor de profil și a celor opționale, cadrele didactice dispun de cabinete 

dotate, literatură de specialiltate, tehnică, precum calculator/laptop, televizor/tablă interactivă/panou interactiv și internet, pentru a 

desfășura un proces educațional modernizat.  

Laboratoarele de biologie, chimie, fizică şi informatică, sala de sport sunt dotate cu materiale didactice necesare și echipament sportiv.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-2 

 



Indicator 4.1.6. Încadrarea personalului didactic și auxiliar calificat, deținător de grade didactice (eventual titluri științifice), pentru realizarea finalităților 
stabilite în conformitate cu normativele în vigoare 

Dovezi 1. Statele de personal al LTPA ,,Elena Alistar”. 

2. Lista nominală a cadrelor didactice, deținătoare de grade didactice. 

3. Contractele individuale de muncă, fișa postului, listele de control, norma cadrelor didactice. 

4. Registrul de ordine cu privire la personalul instituției. 

5. Dosarele personale ale angajaților. 

6. Planul strategic de atestare a cadrelor didactice din LTPA ,,Elena Alistar”. 

Constatări LTPA ,,Elena Alistar” este asigurat cu cadre didactice, în proporție de 100 %. În organizarea procesului educațional sunt antrenați 63 de 

de profesori. Ponderea deținătorilor de grade didactice este de 88 %, dintre care 35 % dețin  gradul I și superior. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75 

Punctaj acordat:-0,75 

 

Domeniul Curriculum/ proces educațional 

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

Dovezi 1. Raportul anual vizând realizarea curriculei școlare pentru fiecare treaptă de școlaritate. 

2. Proiectele didactice de lungă durată, inclusiv la  disciplinele opţionale, cele de profil și pentru elevii cu CES. 

3. Planul individual de învățământ pentru clasele cu profil arte, anul de studii 2021-2022. 

4. Raportul semestrial /anual privind organizarea procesului educaţional la nivel de discipline de studiu/clase/ trepte de 

şcolaritate/profiluri. 

5. Raportul privind rezultatele evaluărilor naţionale, examenelor de absolvire a gimnaziului şi examenelor de bacalaureat. 

6. Raportul statistic la final de an despre numărul elevilor promovaţi/admişi, pe cicluri de şcolaritate. 

7. Raportul privind realizarea Planului managerial anual al instituţiei privind activitatea metodică şi de organizare a procesului 

instructiv.  

8. Notele informative ale controalelor tematice. 

9. Cataloagele şcolare. 

Constatări Curriculumul Naţional se aplică de către cadrele didactice și se adaptează la condiţiile instituţiei, respectându-se cadrul normativ. Instituția 

dispune de clase cu profil teatral, elevii cărora studiază în baza unui Plan individual, aprobat, anual, de către DGETS. Disc iplinele 

curriculare de profil: arta vorbirii, arta actorului, mișcarea scenică, ritmică și dans, istoria teatrului contribuie la satisfacerea nevoilor 

elevilor și dezvoltarea potențialului artistic al lor.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-2 

 

Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport cu finalitățile stabilite prin curriculumul național        (14 puncte)                                              

13 puncte 

Domeniu Management 



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

Dovezi 1. Registrul proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului profesoral. 

2. Raportul semestrial /anual privind organizarea procesului educaţional și realizarea curriculei la nivel de discipline de studiu/clase/ 

trepte de şcolaritate/profiluri. 

3. Raportul privind rezultatele evaluărilor naţionale, examenelor de absolvire a gimnaziului şi examenelor de bacalaureat. 

4. Raportul privind realizarea Planului managerial anual al instituţiei. 

5. Raportul anual al directorului adjunct vizând activitatea profilului teatral în anul de studii 2021-2022. 

6. Fişele de asistenţe la ore. 

7. Obiectivele și activitățile proiectate în PDI și PAI.  

8. Notele informative ale controalelor tematice. 

9. Cataloagele şcolare. 

10. Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice şi cadrelor de conducere.  

11. Proiecte didactice de lungă durată ale cadrelor didactice, inclusiv pentru elevii cu CES. 

Constatări Administrația LTPA ,,Elena Alistar” monitorizează, sistemic,  implementarea și realizarea curriculei școlare, inclusiv a celei opționale și 

de profil, prin variate controale generale, personale, tematice, asistențe la ore și verificarea documentației școlare.  

Cadrele didactice dețin competențe profesionale necesare aplicării corecte a curriculei școlare, cunosc și aplică strategii didactice 

interactive, prin care reușesc să motiveze elevii pentru activitatea de descoperire a  cunoștințelor. Rezultatele evaluărilor externe denotă 

faptul că se pune accent pe formarea finalităților curriculare la elevi, profesorii fiind interesați de sporirea rezultativității procesului 

educațional.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea 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 1. Proiectul de dezvoltare instituțională a LTPA ,,Elena Alistar” pentru perioada 2017-2022.  

2. Planul managerial al instituţiei pentru anul școlar 2021-2022, aprobat la Consiliul de administraţie, proces - verbal nr. 1 din 

26.08.2021.  

3. Planul de activitate al directorului şi al directorilor adjuncţi, aprobat la Consiliul profesoral, proces - verbal nr. 2 din 09.09.2021.  

4. Procesele verbale ale comisiei de atestare, anul de studii 2021-2022. 

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

6. Contractele individuale de muncă ale angajaților LTPA ,,Elena Alistar”. 

7. Ordinele de angajare a personalului în anul de studii 2021-2022. 

8. Registrul de evidență a certificatelor ce confirmă participarea cadrelor didactice la formările locale, municipale, republicane și 

internaționale (în calitate de participanţi sau formatori).  

9. Publicațiile cadrelor didactice din instituţie în periodicele de specialitate. 

10. Portofoliile comisiilor metodice, materialele seminarelor instructiv metodice organizate în instituție. 

11. Seminare instructiv-metodice și practice, organizate pentru cadrele didactice în anul de studii 2021-2022. 



Constatări Asigurarea instituției cu personal didactic calificat este în vizorul administrației LTPA ,,Elena Alistar”. Unul dintre obiectivele 

strategice prevede formarea și dezvoltarea continuă a competențelor profesionale ale angajaților, componență a PDI și PAI. Și în 

cadrul comisiilor metodice se realizează seminare, traininguri, conferințe care contribuie la formarea profesională a cadrelor didactice. 

S-a constatat interesul major al profesorilor și pentru activitățile organizate la nivel municipal și republican, în cadrul cărora se 

promovează politicile curriculare instituționale coerente cu cele naționale, dar și cu misiunea și specificul instituției de învățământ 

general. 

Analiza datelor denotă un interes major al profesorilor pentru webinarele organizate de instituțiile abilitate, o cale de autoformare și 

creștere profesională. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-1 

 

Domeniu Capacitate instituțională  

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

național 

Dovezi 1. Baza de date cu referire la dotarea cabinetelor de studii. 

2. Materiale didactice elaborate în cadrul Comisiilor metodice, literatură de specialitate, literatură metodică, auxiliare curriculare 

oferite de biblioteca instituției. 

3. Materiale didactice procurate pentru dotarea cabinetelor școlare și a laboratoarelor, în conformitate cu Standardele de dotare 

minimă a cabinetelor de studiu la disciplinele școlare în instituțiile de învățământ general, aprobate de MEC. 

4. Lista de evidență a fondului de carte al bibliotecii școlare. 

5. Dotarea cu mijloace TIC a instituției și a personalului didactic.  

6. Dotarea cabinetelor de clasă cu mobilier modern. 

7. Statele de personal ale LTPA ,,Elena Alistar”. 

8. Lista nominală a cadrelor didactice, deținătoare de grade didactice. 

9. Contractele individuale de muncă, fișa postului, listele de control, norma cadrelor didactice. 

10. Registrul de ordine cu privire la personalul instituției. 

11. Dosarele personale ale angajaților. 

12. Demerse către AMTAP, în vederea asigurării instituției cu personal didactic calificat la profil. 

Constatări Instituția este asigurată cu cadre didactice competitive, care își desfășoară activitatea în cabinete dotate pentru realizarea unui proces 

educațional care să corespundă așteptărilor educabililor și să asigure atingerea finalităților curriculare. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea 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 1. Raportul semestrial /anual privind organizarea procesului educaţional la nivel de discipline de studiu/clase/ trepte de şcolaritate. 



2. Raportul privind rezultatele evaluărilor naţionale, examenelor de absolvire a gimnaziului şi examenelor de bacalaureat . 

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

4. Raportul privind cadrele didactice din instituţie. 

5. Raportul statistic la final de an despre numărul elevilor promovaţi/admişi după 1 septembrie pe cicluri de şcolaritate. 

6. Raportul privind realizarea Planului managerial anual al instituţiei privind activitatea metodică şi de organizare a procesului 

instructiv. 

7. Fişele de asistenţe la ore/fişele de analiză, lecții publice susținute în vederea schimbului de experiență. 

8. Notele informative ale controalelor tematice. 

9. Cataloagele şcolare. 

10. Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice şi cadrelor de conducere.  

11. Proiecte didactice de lungă durată și zilnice.  

 

Constatări Administrația instituției monitorizează, sistemic și holistic, aplicarea Standardelor de eficiență a învățării, care constituie un punct de 

referință în organizarea procesului instructiv, modul și nivelul de utilizare a resurselor educaționale existente, valorificarea TIC și a 

strategiilor didactice interactive în cadrul orelor. În rezultatul asistării, se constată că marea majoritate a cadrelor didactice desfășoară 

demersuri educaționale constructiviste, elevii fiind antrenați în activitatea de descoperire și cercetare, iar acțiunile concrete ale 

profesorilor sunt în concordanță cu principiul școlii prietenoase copilului: oferirea șanselor egale de învățare pentru toți elevii. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea 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 performarea de competențe , valorificând 

curriculumul în baza Standardelor de eficiență a învățării 

 

Dovezi 1. Proiecte didactice de lungă durată ale cadrelor didactice, inclusiv cele pentru elevii cu CES și a celor de la profilul teatral. 

2. Notă informativă prezentată la ședința Consiliului de administrație, proces-verbal nr.3 din 26.10.2021: Calitatea proiectării de 

lungă durată la disciplinele școlare orientată spre realizarea finalităților curriculare. Gradul de implementare  a  curriculei 

actualizate și respectarea cerinţelor actelor normative. 

3. Raportul semestrial /anual privind organizarea procesului educaţional la nivel de discipline de studiu/clase/ trepte de şcolaritate. 

4. Raportul privind rezultatele evaluărilor naţionale, examenelor de absolvire a gimnaziului şi examenelor de bacalaureat . 

5. Ședințele Comisiilor metodice cu discutarea cerințelor unice de elaborare a proiectelor didactice de lungă durată. 

6. Notele informative ale controalelor tematice. 

7. Organizarea seminarelor metodologice din perspectiva curriculumului modernizat și a temei de cercetare a instituției: 

- Elaborarea calitativă a proiectelor didactice de lungă  durată-accente pe implementarea curriculumului actualizat: sugestii 

metodologice. 

     - Instrucțiunea privind procesul de selectare și organizare a disciplinelor opționale în învățământul general, aprobată prin ordinul 

MECC nr.635 din 31.05.2021 

     - Cadrul de referință a curriculumului la disciplinele de profil Artă teatrală-aspecte conceptuale și metodologice; 



     - Elaborarea curriculumului modificat pentru copiii cu CES: sugestii metodologice. 

     - Evaluarea în cadrul disciplinelor de profil: etapele de proiectare a testului docimologic și realizarea itemilor. 

Constatări Cadrele didactice cunosc principiile învățării centrate pe elev, astfel își racordează proiectele didactice la contingentul de elevi al clasei 

și la potențialul intelectual. Demersurile educaționale se proiectează în concordanță cu tema de cercetare și aplicare a instituției: Strategii 

de formare a atitudinilor de învățare prin individualizarea și diferențierea instruirii. Administraţia monitorizează progresul școlar al 

elevilor și intervine cu soluții concrete, în caz de necesitate. Preocuparea pentru creșterea calității procesului educațional, prin raportarea 

la Standardele de eficiență a învățării,  constituie o prioritate la nivel instituțional.   

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea 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 1. Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul de administraţie, proces - verbal nr. 1 din 26.08.2021.  

2. Planul de activitate al directorului şi al directorilor adjuncţi aprobat la Consiliul profesoral, proces - verbal nr. 2 din 09.09.2021.  

3. Planurile de activitate ale comisiilor metodice pentru anul școlar 2021-2022. 

4. Discutarea subiectelor din Planul anual managerial al instituției în cadrul Consiliilor profesorale: 

-Indicii reușitei academice a elevilor la evaluările sumative și tezele semestriale. 

- Respectarea reperelor metodologice și a actelor normative în organizarea, desfășurarea și totalizarea tezelor și evaluărilor semestriale 

în clasele a V-a –a XII-a. 

-Validarea rapoartelor privind situaţia şcolară semestrială. 

-Realizarea curriculei şcolare şi a Planului – cadru sem I (27.01.2022) și anual (30.05.2022) 

-Rezultatele pretestării elevilor din clasele absolvente. Identificarea problemelor în pregătirea pentru sesiunea de examene 2022. 

5. Evaluarea rezultatelor învăţării cu scop de diagnosticare şi optimizare a instruirii:  

- Evaluări iniţiale; 

- Evaluari curente pe tot parcursul anului şcolar cu caracter preponderent formativ; 

- Evaluări sumative la sfârşit de unitate de învățare;  

-Teze semestriale în clasele a X-XII; 

-Probe de evaluare de la administraţia instituţiei; 

-Pretestări la clasele terminale; 

-Evaluări finale: evaluare națională în clasa a IV-a, examene de absolvire a gimnaziului și a celor de bacalaureat. 

Constatări Cadrele didactice cunosc prevederile actelor normative ce reglementează procesul evaluării rezultatelor învățării, în instituție există un 

sistem de evaluare internă și se urmărește continuu progresul în dezvoltarea elevului. Procesul evaluativ se desfășoară conform cerințelor 

curriculare, a  Reperelor metodologice, a Referențialului de evaluare a competențelor specifice formate elevilor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-2 

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

de planificare strategică și operațională 



Dovezi 1. Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul de administraţie, proces - verbal nr. 1 din 26.08.2021.  

2. Planul de activitate al directorilor adjuncţi aprobat la Consiliul profesoral, proces - verbal nr. 2 din 09.09.2021.  

3. Planul activităților extracurriculare, al cercurilor pe interese, al secțiilor sportive, organizate în liceu. 

4. Planul activităților culturale, educative, artistice și de agrement la nivel de instituție pentru anul de studii 2021-2022. 

5. Planul de activitate a Comisiilor metodice pentru anul de studii 2021-2022. 

6. Seminar informativ: ,,Familiarizarea diriginților și conducătorilor de cerc cu actele normative, care stau la baza activității de 

protecție a copilului și prevenirea, combaterea absenteismului și abandonului școlar”, septembrie 2021. 

7. Calendarul desfășurării săptămânilor pe discipline în anul de studii 2021-2022. 

8. Orarul activităților extracurriculare, cererile elevilor de înscriere în cercurile și secțiile sportive, organizate în instituție. 

9. Control preventiv: Respectarea cerinţelor regulamentare în organizarea activităţilor extraşcolare. 

Organizarea activităţilor complementare, respectarea cerinţelor regulamentare în organizarea acestor activităţi, inclusiv a actelor 

normative reglatorii în organizarea activităţilor extracurriculare şi extradidactice (facultative, cercuri pe interese şi secţii 

sportive), octombrie 2021. 

10. Control tematic: ,,Respectarea cerințelor regulamentare în organizarea activităților extrașcolare”, octombrie 2021. 

11. Participarea la concursuri extracurriculare: nivel de sector, municipal, republican și internațional, anul de studii 2021-2022. 

Constatări Pornind de la misiunea instituției: a asigura competitivitatea cunoştinţelor şi abilităţilor discipolilor la  fiecare treaptă de  şcolaritate 

prin: exercitarea calitativă a demersului  educaţional; prestarea raţională a serviciilor  educaţionale şi umanitare...elevilor li se oferă 

posibilitatea de dezvoltare multilaterală în cadrul activităților extracurriculare, care se desfășoară în concordanță cu obiectivele specificate 

în Proiectul de dezvoltare instituțională,  Planul managerial anual și Planurile directorilor adjuncți. Totodată, elevii sunt implicați și în 

activități extracurriculare la nivel municipal, republican și internațional,  prin prestația lor promovând imaginea instituției. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-2 

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

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

Dovezi 1. Planul anual managerial al instituţiei aprobat la Consiliul de administraţie, proces - verbal nr. 1 din 26.08.2021.  

2. Planul de activitate al directorilor adjuncţi aprobat la Consiliul profesoral, proces - verbal nr. 2 din 09.09.2021.  

3. Planul de activitate al Comisiei multidisciplinare, aprobat la Consiliul profesoral, proces-verbal nr.2 din 09.09.2021. 

4. Proiectele didactice de lungă durată și PEI pentru copiii cu CES, elaborate conform indicațiilor SAP. 

5. Planurile de activitate ale psihologilor din instituție. 

6. Orarul lecțiilor recuperative (după orele de bază). 

 

Constatări Cadrele didactice urmăresc dinamica  școlară a elevilor și, la necesitate, aplică strategii oportune în vederea sporirii rezultativității și a 

situației academice în cadrul orelor recuperative. Elevilor li se oferă asistență și în cadrul orelor.  În vizorul profesorilor sunt și elevii cu 

CES, pentru care se elaborează sarcini evaluative diferențiate, în dependență de potențialul copililui și recomandările SAP.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75  

Punctaj acordat:-1,5 



 

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

(7 puncte)                                       6 puncte 

Domeniu Management 

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

participării copiilor și părinților în procesul decizional privitor la optimizarea resurselor 

Dovezi 1. Sala de lectură a bibliotecii, asigurată cu mijloace TIC. 

2. Programul de activitate a bibliotecii LTPA ,,Elena Alistar” pentru anul de studii 2021-2022. 

3. Registrul de evidență  a literaturii artistice pentru elevi/ copii.  

4. Registrul de evidență a manualelor eliberate la clasă. 

5. Laboratoare dotate cu inventarul necesar. 

6. Fișa de evaluare a bibliotecii. 

7. Procese – verbale ale ședințelor cu părinții, organizate în anul de studii 2021-2022. 

8. Chestionarele propuse elevilor și părinților cu referire la aprecierea calității activității instituției.  

9. Accesul elevilor la studioul teatral și sala de coregrafie. 

10. Asigurarea elevilor din clasele cu profil teatral cu costume (de port național, etno, carnaval etc.) 

11. Accesul elevilor la activitățile extracurriculare: cercuri pe interese și secții sportive, conform intereselor individuale. 

12. Fondul de carte corespunde numărului de elevi din instituție, asigurând elevii, în proporție de 100%, cu manuale școlare. 

13. Pagina web a instituției și avizierul. 

Constatări În scopul asigurării calității procesului educațional, a implementării curriculei naționale, a dezvoltării competențelor școlare, toți elevii 

sunt asigurați 100% cu manuale școlare (Registrul de evidență a manualelor eliberate în clasă, Schema de închiriere a manualelor școlare). 

Sălile de studii sunt dotate cu echipamente și materiale didactice, necesare pentru realizarea orelor de curs. 

Biblioteca este renovată, dotată cu mobilier corespunzător, adaptat spațiului și utilizatorilor, ajustat din punct de vedere ergonomic 

confortabil. Fondul de carte corespunde numărului de elevi din instituţie, sistematic fiind asigurat cu inovații editorilale. Este dotată cu 

calculator, tablă interactivă și proiector. Orele de educație fizică și cele din cadrul cercurilor sportive se desfășoară în sala de sport, la care 

au acces toți educabilii. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75 

Punctaj acordat:-1,5 

 

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 a 

parcurgerii curriculumului modificat sau a PEI 

Dovezi 1. Planul anual managerial al instituţiei pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la Consiliul de administraţie, proces - verbal nr. 1 

din 26.08.2021.  

2. Planul de activitate al directorilor adjuncţi aprobat la Consiliul profesoral, proces - verbal nr. 2 din 09.09.2021.  

3. Baza de date a performanțelor elevilor dotați la concursuri școlare și extracurriculare. 

4. Curriculumul modificat/adaptat și proiectele didactice de lungă durată pentru elevii cu CES. 



5. Menționarea elevilor performanți cu diplome de onoare și cupe, desemnarea absolvenților remarcabili,  în baza deciziei 

Consiliului profesoral din 12.05.2022. 

 

Constatări 

Instituția pune accent pe dezvoltarea/promovarea  performanțelor școlare, deține o bază de date a locurilor premiante, cadrele didactice 

acordă atenție pregătirii elevilor pentru concursurile școlare și extracurriculare. În anul de studii 2021-2022 se atestă o creștere a 

numărului de  locuri performante atât la disciplinele școlare, cât și la concursurile extracurriculare. Elevii, dar și cadrele didactice ce au 

contribuit la pregătirea lor, sunt menționați și puși în valoare la nivel instituțional, prin scrisori de gratitudine, diplome de onoare, cupe și 

trofee. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75 

Punctaj acordat:-1,5 

 

 

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

Dovezi 1.Proiectul managerial al instituției pentru anul de studii 2021-2022. 

2. Procesele-verbale ale comisiilor metodice de delegare a elevilor participanți la concursurile municipale, republicane. 

3.Lista elevilor participanți la concursurile de sector, municipiu, republică, internaționale și performanțele înregistrate. 

4. Rapoartele şcolare: reuşita pe clase; rezultatele tezelor semestriale (pe clase); raportul cu privire la examenul de BAC, cu privire la 

examenele de absolvire a gimnaziului.  

5.Analiza rezultatelor evaluărilor/ fișele de analiză. 

 

Constatări 

Instituția de învățământ monitorizează succesul elevilor și dinamica rezultatelor școlare, indicii academici fiind discutați în cadrul 

Consiliilor profesorale și Comisiilor metodice,  în comparație pentru ultimii trei ani școlari. Se propun acțiuni concrete de îmbunătățire a 

situației atestate. Activitățile de predare-învățare-evaluare se axează pe Standardele de eficiență a învățării, care permit analiza echitabilă, 

viabilă, validă a rezultatelor elevilor. 

La panoul de avize și pe site-ul instituției se publică toate rezultatele elevilor obţinute la concursuri școlare și extracurriculare de orice 

nivel: municipal, național, internațional. În baza deciziei CP și CA, sunt desemnați Absolvenții remarcabili și profesorii Ambasadori ai 

Excelenței, ai căror elevi au contribuit la promovarea prestigiului instituției. Acești elevi și cadre didactice sunt apreciați în cadrul 

Careului solemn cu diplome de onoare și cupe. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluarea 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 1. Planul individual de învățământ pentru clasele cu profil arte, anul de studii 2021-2022, aprobat la DGETS. 

2. Notele informative referitor la rezultatele controalelor tematice. 

3. Fișele de asistențe la ore. 

4. Chestionarele privind opțiunile elevilor cu privire la componenta școlară pentru  anul de studii 2021-2022. 



5. Activitățile extracurriculare, prin care se valorifică învățarea interactivă prin cooperare. 

6. Diverse proiecte educaționale, în cadrul cărora s-au dezvoltat la elevi abilități de colaborare și cooperare.   

Constatări Cadrele didactice cunosc și aplică oportun arsenalul metodologic axat pe învățarea interactivă și cooperare, astfel lecțiile poartă caracter 

aplicativ și dinamic. Valorificarea proiectelor și a activităților extracurriculare au contribuit la dezvoltarea competențelor de lucru în 

echipă, cooperare și colaborare. Existența în instituție a profilului teatral asigură dezvoltarea multilaterală a elevilor, fiecare fiind abordat 

individual. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere: 2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-1 

Punctaj acordat:-2 

Dimensiunea 

IV 
Puncte forte  Puncte slabe 

-cunoașterea și respectarea actelor normative și legislative în domeniul educației 

- ac  -activitatea instituției se organizează în concordanță cu misiunea liceului, cu obiectivele 

strategice stipulate în PDI și cele specificate în PAI; 

----   - instituția de învățământ are ca prioritate formarea multeraterală a elevilor, prin 

activitatea celor 12 clase cu profil teatral; 

-asigurarea instituției cu cadre didactice calificate; 

-asigurarea dezvoltării competențelor profesionale, în deosebi, a celor digitale ale cadrelor 

didactice, în vederea modernizării procesului educațional și alinierea la Standardele de 

eficiență a învățării; 

-dotarea sălilor de clasă cu TIC și internet; 

-aplicarea eficientă a Curriculumului Național; 

-cunoașterea și aplicarea de către profesori a principiilor Școlii prietenoase copilului; 

-susținerea, motivarea, stimularea potențialului creator al profesorilor și elevilor, 

promovarea și aprecierea nivelului performant al lor; 

-asigurarea accesului elevilor la resursele educaționale existente; 

-implicarea cadrelor didactice, elevilor și părinților în procesul decizional privind 

activitatea instituției. 

-existența unor cadre didactice care nu dețin grade 

didactice; 

-instituția nu dispune de personal calificat pentru predarea 

unor ore opționale solicitate de elevi; 

-lipsa sălii de festivități. 

 

 

  Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN  

Standard 5.1.Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile echității de gen (6 puncte)                                    4,5 puncte 

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 1. Regulamentul de organizare și funcționare  a LTPA ,,Elena Alistar”, aprobat la Consiliul profesoral, proces-verbal nr. 1 din 

26.08.2021. 

2. Proiectul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la Consiliul de administrație, proces-verbal nr.1 din 

26.08.2021. 



3. Politica Instituțională de Protecție a drepturilor Copilului, avizată la Consiliul profesoral, proces-verbal nr.1 din 26.08.2021. 

4. Ordinul nr. 76-AB din 03.09.2021 „Cu privire la aplicarea procedurii de organizare instituțională și de intervenție a 

lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului”. 

5. Ordinul nr. 73- AB din 02.09.2021 „Cu privire la crearea comisiei pentru protecția drepturilor copilului”. 

6. Planul de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea Campaniei „Să creștem fără violență”. 

7. Planul de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea Săptămânii de luptă împotriva traficului de ființe umane. 

8. Ordinul nr. 36-AB din 04.02.2022 „Cu privire la elaborarea și realizarea planului de acțiuni cu referire la prevenirea și 

combaterea traficului de ființe umane pentru anul 2022”. 

9. Ordinul nr. 61- AB din 04.04.2022 „ Cu privire la prevenirea cazurilor de discriminare a copiilor”. 

10. Proiectele didactice de lungă durată la Educația pentru societate. 

11. Aplicarea procedurilor legale de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituției în cazurile de ANET și 

asigurarea cu servicii de consiliere și orientare în domeniul interrelaționării genurilor. 

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

13. Raport privind evidența sesizărilor cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. 

14. Date statistice de evidență a elevilor din grupul de risc pentru ultimii 5 ani. 

15. Planul de activitate a psihologilor școlari. 

16.  Activități de consiliere desfășurate de psihologi și diriginți în vederea promovării echității de gen. 

 

Constatări Instituția planifică și informează elevii și părinții, prin diverse căi, despre prevenirea discriminării de gen și a cazurilor de ANET. 

Se asigură servicii de consiliere și orientare în domeniul interrelaționării genurilor, se încurajează participarea echitabilă în cadrul 

procesului educațional atât a fetelor cât, și a băieților, eliminându-se stereotipurile și prejudecățile. Angajații liceului LTPA ,,Elena 

Alistar” sunt informați, contra semnătură, cu actele normative ce reglementează Procedura de identificare, înregistrare  și evaluare a 

cazurilor suspecte de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75 

Punctaj acordat:-1,50 

Domeniu Capacitate instituțională 

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

Dovezi  1. Regulamentul de organizare și funcționare  a LTPA ,,Elena Alistar”, aprobat la Consiliul profesoral, proces-verbal nr. 1 din 

26.08.2021. 

2. Proiectul managerial anual pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la Consiliul de administrație, proces-verbal nr.1 din 

26.08.2021. 

3. Politica Instituțională de Protecție a Drepturilor Copilului, avizată la Consiliul profesoral, proces-verbal nr.1 din 26.08.2021. 

4. Planul de activitate a direcrtorului adjunct pentru educație, aprobat la ședința consiliului profesoral, proces-verbal nr. 2 din 

09.09.2021. 

5. Planul de activitate a psihologilor școlari. 

6. Comunicare la Consiliul profesoral din 18.03.2022: ,,Activitatea echipei manageriale și a diriginților în identificarea și 

prevenirea cazurilor de ANET în mediul școlar” 



7. Comunicare în cadrul Consiliului de administrație din 23.05.2022: ,,Confortul psiho-emoțional al elevilor-succes în 

desfășurarea demersului educațional. Relațiile interpersonale profesor-elev, elev-profesor, profesor-părinte, elev-elev.” 

8. Seminar instructiv: ,,Concepte-cheie ale educației de gen. Strategii de îmbunătățire a relațiilor dintre elevi.” 

 

Constatări În cadrul instituției se planifică și se organizează activități de formare a cadrelor didactice în privința echității de gen și prevenirea 

discriminării și stereotipurilor. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75 

Punctaj acordat:-1,50 

Domeniu Curriculum/ proces educațional 

Indicator  5.1.3. Realizarea procesului educațional-activități curriculare și extracurriculare-în vederea formării comportamentului nedescriminatoriu în raport 

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

Dovezi  1. Curriculumul la Dezvoltare personală și proiectele didactice de lungă durată ale diriginților. 

2. Orele de Managementul clasei. 

3. Planul de activitate a psihologilor școlari. 

4. Activități cu elemente de training, realizate de către psihologii liceului, în cadrul direcției de activitate: Prevenție / profilaxie. 

5.  Planul de activitate a directorului adjunct pentru educație, aprobat la ședința Consiliului profesoral, proces-verbal nr. 2 din 

09.09.2021; 

6. Discuții cu elevii și părinții în vederea formării comportamentului nediscriminatoriu și eliminarea stereotipurilor legate de 

gen. 

7. Procesele-verbale și materiale aferente din cadrul Comisiei metodice Consiliere și dezvoltare personală. 

 

Constatări Elevii cunosc conceptele educației de gen, iar cadrele didactice/diriginții valorifică acest subiect în cadrul orelor de Educație 

pentru societate, Dezvoltare personală, Managementul clasei, activități extracurriculare. 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluarea conform 

criteriilor:-0,75 

Punctaj acordat:-1,50 

 

Dimensiunea V Puncte forte  Puncte slabe 

 -administrația instituției de învățământ colaborează cu actanții și 

instituțiile specializate în prevenirea cazurilor de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului, asigurând securitatea fiecărui elev; 

-în instituție se promovează respectul diversității culturale, etnice, 

lingvistice, religioase, prin activitățile organizate; 

-instituția de învățământ asigură spațiile școlare adecvate 

particularităților de gen; 

-în instituție nu au fost sesizări privind discriminarea de gen; 

-elevii, părinții și cadrele didactice  au acces la serviciul psihologic de 

consiliere și orientare în domeniul comunicării și interrelaționării 

genurilor. 

-implicarea slabă a părinților și a comunității în activități de  

promovare a echității de gen; 

-insuficiența formării cadrelor didactice în privința echității 

de gen pentru realizarea activităților curriculare și 

extracurriculare. 



 

 

 

Analiza AWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

Puncte forte Puncte slabe 

-infrastructura instituției asigură organizarea procesului educațional în raport cu 

obiectivele strategice/operaționale și misiunea acesteia; 

-asigurarea protecției tuturor copiilor și personalului didactic și auxiliar; 

-oferirea serviciilor de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață, prin 

asigurarea cu personal medical, promovarea politicilor instituționale privind alimentația 

sănătoasă și un mod activ de viață; 

-dezvoltarea parteneriatelor comunitare în vederea protecției integrității fizice și mintale a 

fiecărui elev și angajat; 

-asigurarea spațiilor și condițiilor pentru prepararea și servirea hranei în corespundere cu 

normele sanitaro-igienice, respectând siguranța, accesibilitatea și confortul elevilor; 

-dezvoltarea inteligențelor multiple ale elevilor, a competențelor sociale, civice, morale 

prin antrenarea în activități extracurriculare, intelectuale și de agrement; 

-implicarea elevilor, a profesorilor și părinților la soluționarea problemelor la nivel de 

clasă și instutuție; 

-ofertă curriculară la decizia școlii;  

-promovarea educației incluzive și formarea unui mediu prietenos, accesibil, în măsură să 

răspundă așteptărilor copiilor; 

-crearea condițiilor de învățare pentru copiii din categoria CES, prin elaborarea PEI, 

conform recomandărilor SAP; 

-aprobarea și punerea în aplicare a Politicii de protecție a copilului; 

-promovarea toleranței, a interacțiunilor bazate pe acceptare și respect reciproc; 

-asigurarea instituției cu personal didactic calificat, cu competenţe necesare de 

implementare a curricula şcolare și a ofertei educaționale (profil teatral); 

-promovarea imaginii instituției de învățământ prin implicare la nivel municipal și național; 

-cunoașterea și respectarea de către cadrele didactice a actelor normative cu referire la 

ANET; 

-oferirea tuturor elevilor a informațiilor complete și în timp util pe subiecte ce țin de 

aspectele vieții școlare. 

 

-interesul slab al unor părinți în participarea la luarea de 

decizii privind viața școlară; 

-lipsa Centrului de resursă și a cadrului didactic de 

sprijin; 

-minimalizarea impactului și a feedback-ului în cadrul 

activităților organizate online; 

-scăderea motivației școlare (consecință a învățării la 

distanță); 

-activitatea structurilor asociative ale elevilor și 

părinților perturbată de procesul educațional, 

preponderent online. 

Oportunități Riscuri 

-menținerea bazei materiale a instituției, prin acțiuni de parteneriat comunitar; 

-participarea în diverse proiecte educaționale, în vederea obținerii de beneficii și mijloacelor 

extrabugetare; 

-inadaptabilitatea unor copii din categoria CES; 

- rezultatele academice ale elevilor și a celor din cadrul 

evaluărilor externe pot fi îmbunătățite în condițiile unei 



-promovarea unei comunicări asertive și empatice în relațiile elev-elev, elev-profesor, 

profesor-părinte; 

-delegarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă în vederea predării orelor 

opționale; 

-creșterea nivelului de implicare a tinerilor în procesul de consolidare a democrației 

participative; 

-crearea Centrului de resursă și angajarea unui cadru didactic de sprijin; 

-elaborarea și aplicarea diverselor recomandări metodice, a instrumentelor de monitorizare 

a progresului copiilor din categoria CES; 

-dezvoltarea parteneriatului eficient cu părinții și cu diverși actori din comunitate, în 

vederea integrării copiilor cu CES; 

-motivarea profesorilor pentru eficientizarea activității de valorificare a elevilor cu potențial 

înalt; 

-crearea unei săli de festivități; 

-sporirea numărului de profesori deținători de grade didactice; 

-promovarea respectării principiului echității de gen prin intermediul activităților 

curriculare și extracurriclare la nivel instituțional și municipal; 

-organizarea activităților sistematice în clasele de elevi, în vederea profilaxiei problemelor 

psihoemoționale; 

-activitatea structurilor asociative ale elevilor și părinților; 

-proiectarea și desfășurarea activităților ce promovează un comportament 

nediscriminatoriu în cadrul Comisiei metodice Dezvoltare personală și consiliere, 

Consiliul Elevilor, activităților de pedagogizare a părinților. 

monitorizări eficiente a succesului și insuccesului școlar 

și intervenția imediată a cadrelor didactice. 

-se pot isca conflicte între elevi-elevi în cazul 

nerespectării principiului echității de gen și al 

discriminării pe principii etnice și religioase; 

-suprapunerea unor activități, reticența unor categorii de 

cadre didactice la schimbare poate genera demotivarea 

profesorilor, dar și a elevilor. 

 


