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Date generale 

Raion/ municipiu Chişinău  

Localitate Chişinău 

Denumirea instituției IPÎ Liceul Teoretic „Orizont”, filiala Buiucani 

Adresa str. Ion Pelivan 13 A 

Adresa filialei str. Ion Pelivan 13 A 

Telefon 022-75-15-51/022-74-29-14 

E-mail orizontbuiucani@gmail.com  

Adresa web www.orizont.org  

Tipul instituției Liceu  

Tipul de proprietate Privată 

Fondator/ autoritate administrativă SA „New Horizont” 

Limba de instruire Română 

Numărul total elevi 461 

Numărul total clase 20 

Numărul total cadre de conducere 3 

Numărul total cadre didactice 55 

Program de activitate 08:15-17:10 

Perioada de evaluare inclusă în raport 2021-2022 

Director Mucahit Biner  
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LISTA ABREVIERILOR 

 

1. IPÎ LT- Instituția privată de Învățământ Liceul Teoretic 

2. RI - Regulament Intern 

3. ROF - Regulament de organizare și funcționare 

4. CA - Consiliul de administrație 

5. CP - Consiliul profesoral 

6. CE - Consiliul elevilor 

7. EF - evaluare formativă 

8. ES - evaluare sumativă 

9. ESS - evaluare sumativă semestrială 

10. ESA - evaluare sumativă anuală 

11. PDI - Plan de dezvoltare instituțională 

12. MECC - Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

13. RM - Republica Moldova 

14. PMAE - Plan managerial de activitate educațională   

15. PASP - Plan de activitate a serviciului psihologic  

16. CPSP - Centrul psiho-socio-pedagogic 

17. CIDDC - Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului 

18. CMPIP - Centrul Mobil de Prevenire și Informare al Poliției 

19. ANET - Abuz, neglijare, exploatare, trafic 

20. APL - autoritățile publice locale 

21. ONG - organizație neguvernamentală 

22. CMD - Comisia metodico-didactică 

23. CMDCP - Comisia metodico-didactică Clase primare 

24. CMDLC - Comisia metodico-didactică Limbă și Comunicare 

25. CMDLS - Comisia metodico-didactică Limbi străine 

26. CMDȘR - Comisia metodico-didactică Ştiințe reale 

27. CMDES -  Comisia metodico-didactică Educație socioumanistică 

28. CMDCDP -  Comisia metodico-didactică Cosiliere şi Dezvoltare personală 

29. DGETS - Direcția Generală Educație, Tineret și Sport 

30. USEFS - Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport 

31. UPSIC - Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 

32. LAȘM - Liceul Academiei de Științe a Moldovei 

33. IP LT - Instituția Publică Liceul Teoretic 

34. IP LTPA - Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte 

35. IET - Instituția de Educație Timpurie 

36. EI - Educație incluzivă 

37. CES - cerințe educaționale speciale 

38. SIME - Sistemul Informațional de Management în Educație 

39. CMI - Comisia Multidisciplinară Intrașcolară 

40. PEI - Planuri educaționale individualizate 

41. TIC - Tehnologia informației și a comunicațiilor 

42. ECD - Evaluarea criterială prin descriptori 
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1.  

Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

Standard 1.1. Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor copiilor 

Domeniu: Management 

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

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

Dovezi  • Statut al IPÎ LT „Orizont”, aprobat la 06.04.2016 în baza deciziei nr. 119 a 

Ministerului Justiției al RM, cu ultimele modificări efectuate conform 

deciziei nr. 211 ASP a RM din 13.08.2019; 

• Certificat de înregistrare a organizației necomerciale a IPÎ LT „Orizont” nr. 

de identificare de stat – cod fiscal 1002600026438, eliberat la 10.04.2014; 

• Autorizație sanitară pentru funcționare nr. 011439/2021, valabil până la 

26.08.2022;  

• Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor nr. AP-

369/25-09, semnată la 28.09.2021; 

• Autorizație sanitară veterinară de funcționare a cantinei, eliberată de 

ANPSA seria ASVF, nr. 0033732 din 28.01.2014; 

• Buletin de verificare metrologică, nr. 4-117925, eliberat la 05.02.2018, 

valabil până la 05.02.2022; 

• Contract de locațiune nr. 2/13/009, semnat la 04.09.2013, valabil până la 

03.09.2038; 

• Raport tehnic privind verificări şi măsurări în instalația electrică a 

obiectivului LT „Orizont”, numărul de înregistrare nr. 055 din 07.08.2019; 

• Plan de evacuare în cazuri de situații excepționale din data de 12.04.2019; 

• Extras din Registrul de stat al organizațiilor necomerciale, nr. de înregistrare 

05/89 din 18.01.2017; 

• Planul de dezinfectare și aerisire a încăperilor și suprafețelor; 

• Meniul-metodic pentru respectarea normelor fiziologice de consum, aprobat 

de către ANSP; 

• Graficul săptămânal al personalului ce a asigurat triajul de dimineață; 

• Procesul-verbal nr.1 din 16.08.2021 al CP, cu privire  la informarea, 

instruirea angajaților referitor la implementarea măsurilor de control  și 

prevenire a răspândirii infecției COVID-19. 

 

Constatări  Instutuția deține documentația tehnică, sanitaro-igienică și medicală prin care se 

atestă pregătirea școlii pentru desfășurarea procesului educațional. Medicul 

liceului completează registrele medicale cu date despre starea de sănătate a 

elevilor și a salariaților. Angajații cantinei periodic își perfecționează calificarea 

la cursuri organizate de instituțiile abilitate municipale, obținând avizele 

medicale. Colaborarea cu autoritatea publică locală, politice în vederea 

asigurării securității și siguranței elevilor. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat:  

 

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

programului educativ 

Dovezi  • Ordin nr. 27-ab din 21.09.2021 de numire a persoanelor responsabile de 

activitatea de protecție şi prevenire a riscurilor profesionale; 

• Contract nr. F/01 privind prestarea serviciilor de pază fizică cu „Prosecutor 

Group” SRL; 

• Regulament Intern al IPÎ LT „Orizont”, filiala Buiucani, aprobat prin 
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ordinul directorului nr. 15-ab din 24.08.2021; 

• Instituția este îngrădită cu gard de 6 metri înălțime și cu 3 porți; 

• Regulament privind supravegherea prin mihjloace video în cadrul  IPÎ LT 

„Orizont”, filiala Buiucani, mun. Chișinău, aprobat de către directorul 

insituției din mai 2016;  

• Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă pentru paznic, aprobată prin 

ordinul directorului nr. 13/8 din 12.03.2018; 

• Aviz de verificare nr. 325 cu privire la verificarea Senzorilor antiincendiari 

din instituția LT „Orizont”, mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Ion 

Pelivan,13 A; 

• Asigurarea pazei și a securității instituției LT „Orizont”, mun. Chișinău, sec. 

Buiucani, str. Ion Pelivan,13 A. Siguranța tuturor elevilor pe durata 

programului educativ - informație prezentată la CA, proces-verbal nr. 06 din 

08.11.2021; 

• Respectarea protecției vieții, sănătății elevilor și angajaților IPÎ LT 

„Orizont”, filiala Buiucani - informație prezentată la CP, proces-verbal nr. 

07 din 24.12.2021. 

• Temă pentru orele de Dezvoltare personală, clasele a VII-a „A”, „B” 

- Siguranța și protecția elevilor; 28.09.2021 

• Temă pentru orele de Dezvoltare personală, clasele a V-a „A”, „B” 

- Securitatea individuală; 29.03.2022 

- Securitatea colectivă în spațiul școlar și casnic. 

• Registre de evidență a respectării tehnici securității pentru elevi; 

• Fișe de instruire /avertizare pentru elevi despre regulile de securitate; 

• Graficul  de serviciu al cadrelor didactice. 

Constatări  Administrația instituției de învățământ asigură paza și securitatea comunității 

instituționale, conform prevederilor PDI, RI, în parteneriat cu firma de pază 

„Prosecutor Group” SRL; 

Securitatea elevilor este asigurată pe toată durata procesului educațional de 

profesorii de serviciu, de paza de la intrare în curtea școlii, precum și de 

camerele video, activate 24/24 ore. 

Elevii, care rămân după programul de activitate (17:10), sunt supravegheați de 

către un profesor până la venirea părinților. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

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

Dovezi  • Orar al lecțiilor/ cercurilor și orar al sunetelor, elaborate conform 

Planului-cadru, aprobate la şedința CA, proces-verbal nr. 04 din 

02.09.2021; 

• Program al alimentației elevilor, discutat la şedința CA, proces-verbal 

nr. 05 din 04.10.2021; 

• Registrul de evidență a orelor înlocuite; 

• Orarul activităților extracurriculare, elaborat conform solicitărilor  

elevilor, 

• Orarul evaluărilor sumative. 

Constatări  Orarul echilibrat și flexibil, întocmit în conformitate cu Planul-cadru, aprobat de 

MECC al RM, asigură funcționalitatea eficientă a activităților curriculare și 

extracurriculare, respectă particularitățile de vârstă și individuale ale 

educabililor. Orele de curs sunt desfășurate într-un singur schimb pentru toți 

elevii. La întocmirea graficului evaluărilor semestriale și sumative anuale se 
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respectă indicațiile prevăzute în Planul-cadru. Activitățile extrașcolare sunt 

organizate și desfășurate conform graficului stabilit, în dependență de interesele 

și opțiunile elevilor. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale 

Dovezi  • Registrul bunurilor imobile conform Standardelor de dotare minimă a 

cabinetelor la disciplinele școlare, aprobate prin ordinul MEC al RM nr 193 

din 26.02.2019.; 

• Nr. de locuri de muncă în bănci corespunzător nr.de elevi în clasă; 

• Loc în bancă/ la masă în conformitate cu normele sanitaro-igienice; 

• Cantină dotată cu mobilier specific particularităților de vârstă; 

• Spații destinate activităților specifice, dotate cu mobilier adecvat. 

Constatări  Instituția dispune de spații educaționale adecvate și asigură toate categoriile de 

elevi cu loc în bancă marcată/ la masă, în corespundere cu particularitățile 

psihofiziologice individuale (respectarea înălțimii, distanței, acuității vizuale și 

auditive) – măsuri întreprinse la fiecare sfârșit de an școlar. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

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  • Registru de evidență a utilajelor și materialelor de sprijin;  

• Respectarea cerințelor cu referire la iluminarea spațiilor;  

• Teren de sport corespunzător normelor de protecție sanitară;  

• Orar de igienizare a spațiilor, discutat şi aprobat la şedința CA, proces-

verbal nr. 03 din 26.08.2021; 

• Măsuri de înlăturare/ prevenire a pericolelor de accidentare în spațiile 

școlare; 

• Registre cu semnăturile elevilor privind respectarea regulilor de securitate la 

fizică, chimie, educație tehnologică, informatică şi educație fizică; 

• Asigurarea elevilor cu materiale de sprijin în corespundere cu paramerii  

sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate – informație prezentată la CA, 

proces-verbal nr. 09 din 07.02.2022; 

• Cabinet pentru asistentul medical și pentru izolator; Izolator pentru cazurile 

de COVID-19 în rândurile elevilor și personalului instituției; 

• Asigurarea cu produse de igienă și sanitație; 

• Echipament de protecție în condiții de COVID -19 (viziere, halat de unică 

folosință, mănuși, dezinfectant, medicamente, semne de mișcare și 

atenționare). 

Constatări  Instituția asigură cu materiale de sprijin spațiile educaționale, terenurile 

sportive, zona de odihnă, în concordanță cu particularitățile psiho-fiziologice 

individuale ale elevilor, cu parametrii sanitaro-igienici și de securitate. La 

începutul anului școlar, elevii sunt informați, contra semnătură, cu regulile de 

securitate a vieții și sănătății la: informatică, fizică, chimie, educație 

tehnologică şi educație fizică.  

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  
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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  • Cantină cu spații speciale pentru prepararea/păstrarea produselor S - 256 m2; 

• Sală de mese pentru 200 de elevi; 

• Spații separate pentru prepararea hranei; 

• Încăpere pentru prelucrarea materiei prime; 

• Cameră frigorifică; 

• Mobilier pentru blocul alimentar; 

• Veselă pentru servirea hranei (400 de seturi); 

• Lista produselor interzise;  

• Graficul de curățenie și dezinfectare în cantină; 

• Ordin al directorului  cu privire la Constituirea comisiei de triere, nr. 09-ab 

din 20.08.2021; 

• Ordin al directorului nr. 09-ab din 20.08.2021 Cu privire la organizarea 

procesului de alimentație a elevilor   ; 

• Informarea elevilor cu Regulile de securitate în utilizarea dezinfectantelor în 

perioada pandemică COVID-19, a/s 2021-2022; 

• Organizarea procesului de alimentație a elevilor și respectarea cerințelor 

sanitaro-igienice - informație prezentată la CA, proces-verbal nr. 05 din 

04.10.2021; 

• Meniul săptămânal, aprobat de directorul instituției. 

Constatări  Instituția este asigurată cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care 

corespund normelor sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, 

funcționalitatea și confortul elevilor. Sunt organizate 4 mese pe zi: dejun, prânz, 

gustare, cină. Elevilor cu probleme de sănătate li se pregătesc mese dietice. 

Alimentația elevilor este monitorizată sistematic de către medicul liceului și, la 

solicitare, de către părinți.  

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

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

și confort pentru elevi/copii 

Dovezi  • 10 blocuri sanitare separate pentru băieți (5) și fete (5) în incinta instituției; 

• 26 de lavoare (apă caldă/rece); 

• 2 uscătoare electrice pentru mâini; 

• 11 dispensere cu ştergare de unică folosință/28 dispensere cu hârtie igienică; 

• 22 de dozatoare cu săpun; 

• 8 cabine de duș, separate pentru băieți (4) și fete (4); 

• 11 vestiare; 

• 2 vestiare separate pentru băieți (1) şi fete (1) în sala de sport; 

• Spațiile sanitare se igienizează cu regularitate și se completează Fișa de 

control a evidenței igienizării încăperilor în instituție. 

Constatări  În blocurile sanitare se respectă accesibilitatea, funcționalitatea și confortul 

elevilor. Acestea sunt dotate cu echipament igienico-sanitar, fiind asigurată 

intimitatea și respectându-se permanent igienizarea, conform unui orar stabilit. 

În sala de sport sunt dușuri și vestiare separate pentru băieți și fete. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  
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Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă 

Dovezi  • 10 extinctoare cu termene valabile; 

• lăzi de nisip, lopată, căldare antiincendiară; 

• sensori antiincendiari; 

• hidranți antiincendiari funcționali; 

• 6 ieşiri de rezervă, accesibile şi semnalizate; 

• schemă de evacuare în cazuri de situații excepționale. 

 

Constatări  Instituția este asigurată cu mijloace antiincendiare, dispune de ieşiri de rezervă 

accesibile şi semnalizate. Holurile instituției sunt amenajate cu marcaje de 

direcție de evacuare, în caz de situații excepționale. Se monitorizează 

permanent funcționalitatea mijloacelor antiincendiare. 

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

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  • Decada Educației Rutiere, 09.09.2021;  

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02xeGNAWEKRZ 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02bygftE1nZuDNk 

• Notă informativă, prezentată la CA, proces-verbal nr. 04, din 02.09.2021; 

• Instruirea salariaților pentru acordarea primului ajutor medical, 09.09.2021; 

• Ordine „Cu privire la securitatea vieții și sănătății în vacanțe”; 

• Organizarea lecțiilor tematice pentru elevii cl.I-âi: 

- „Fă cunoștință cu polițistul tău!”, septembrie 2021,   

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02xeGNAWEKRZ 

- Curriculum la disciplina Dezvoltare personală pentru elevii cl.I-

VII, unitatea de învățare securitatea personală în cadrul căreia 

este asigurată  formarea la elevi a deprinderilor și atitudinilor de 

comportament responsabil, în caz de situații excepționale; 

- Catalogul școlar, subiecte discutate la managementul clasei; 

- Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, 09 februarie 2022. 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02ce8L4oKZCEvfn 

Constatări  În instituție se organizează și desfășoară sistematic diverse activități pentru 

elevi, cadre didactice, părinți, de învățare și respectare a regulilor de circulație 

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

primului ajutor medical, monitorizate prin note informative, poze, scenarii și 

informații plasate pe site-ul instituției.  

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:   

Total standard:   

 

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității 

fizice și psihice a fiecărui elev/ copil  

Domeniu: Management 

Indicator 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice și operaționale, a acțiunilor de colaborare cu 

familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției elevului/ 

copilului și de informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în cazurile ANET 

Dovezi  • PDI aprobat la şedința CP, proces-verbal nr. 03 din 23.11.2020 pentru 

2020-2025; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02xeGNAWEKRZ
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02bygftE1nZuDNk
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02xeGNAWEKRZ
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02ce8L4oKZCEvfn
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• Plan Managerial de Activitate Educațională, aprobat la ședința CP, proces-

verbal nr. 01 din 01.09.2010 pentru anul 2021-2022; 

• Plan de Activitate a Serviciului Psihologului în IPÎ LT „Orizont”, filiala 

Buiucani, aprobat de directorul instituției la data de 16.09.2021; 

• Regulament Intern IPÎ LT „Orizont”, filiala Buiucani, aprobat prin ordinul  

directorul nr. 15-ab din 24.08.2021; 

• Ordin nr.16-ab din 01.09.2021 Cu privire la aplicarea procedurii de 

organizare și de intervenție a colaboratorilor din liceu în caz de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic al copilului; 

• Fișe de sesizare; 

• Săptămâna „Siguranța ta are prioritate!”; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02h8V1EiyAb8 

• Prezența boxei pentru sesizățri; 

• Materiale didactice (pliante, fluturași informativi, filme de scurt metraj), 

Procesele-verbale ale ședințelor cu părinții. 

Constatări  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 intervenție în cazurile ANET. 

Administrația liceului implementează Metodologia de aplicare a Procedurii de 

organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituției în cazurile de 

abuz, exploatare, trafic de ființe umane. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

sprijin familial, asistență parentală etc.) pentru asigurarea protecției integrității fizice și psihice a 

copilului 

Dovezi  • Plan de Activitate a Serviciului Psihologului, aprobat de CPSP și directorul 

instituției la 16.09.2021; 

• Informații prezentate la ședința CA: 

- Prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar”, informație prezentată 

la ședința CA, proces-verbal nr. 08 din 21.01.2022; 

- „Menținerea în instituție a unui climat de siguranță fizică, necesar derulării 

optime a activităților școlare și extrașcolare”, informație prezentată la 

ședința CA, proces-verbal nr.09 din 07.02.2022; 

- Ord.nr.16-ab din 01.09.2021 „Cu privire la aplicarea actelor normative și 

legislative ce țin de prevenirea, identificarea, evaluarea, asistența și 

monitorizarea copiilor victime/potențiale victime ale violenței, neglijării, 

exploatării și traficului”; 

- Organizarea webinar-ului pentru părinții din clasele a I-a „Particularitățile 

de vârstă ale elevilor de 6-7 ani”, cu invitata Svetlana Gorea, doctor în 

științe pedagogice, psiholog, 21.10.2021; 

- Sesiune de formare inițială și continua „Educație contra Drog”, 10.06.2021; 

- Sesiune de formare „Comunicare și relaționare eficientă”, 08.06.2021; 

- Seminarul psiho-pedagogic cu tema: „Rolul psihosomaticii în creșterea 

eficienței cadrului didactic în procesul psihopedagogic”. 

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 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02h8V1EiyAb8
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tipuri de activități. Angajații instituției sunt informați cu legislația privind 

protecția fizică și psihică a elevilor. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

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  

 
• Ore la Managementul clasei: 

- Siguranță și protecție, clasa a V-a „C”, 21.09.2021; 

- Ziua Europeană Antitrafic, clasa a V-a „C”. 18.10.2021; 

- Toți suntem egali. Ziua Internațională a Toleranței, clasa a V-a „B”, 

23.11.2021; 

- Prevenirea consumului de droguri, clasa a VI-a„A”, 30.11.2021; 

- Sănătatea – cel mai important pentru noi, clasa a VII-a„A”, 05.04.2022; 

- Ziua Internațională a non-violenței, cl.a VII-a„A”, 24.02.2022; 

• Activități organizate de CMDCDP: 

- Stop, Violență! Sau Stop Bullying!, 25.11.2021; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0jPD5vYHZH4xi 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid07m4e5W6VJ9CbX 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02P3qyFBH71BscQ 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid031vjBmxVGVzvsF 

- Activități în cadrul Campaniei anuale: „16 zile de Activism împotriva 

violenței în bază de gen”, 25.11-10.12.2022; 

- Implicarea elevilor și cadrelor didactice în proiectul: „Educația contra 

drog”; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02D6nLF3dAijWgF 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02D6nLF3dAijWgF 

- „Spune, Nu violenței!”- discuție în cadrul ședinței CE,  proces-verbal nr.5 

din 08.12.2021; 

- Realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței,  informație 

prezentată la CA, proces-verbal nr. 05 din 08.01.2022 

Constatări  Instituția organizează activități curriculare și extracurriculare de prevenire și 

combatere a oricărui tip de violență, proiectate în PMAE, Planurile de activitate 

a directorului-adjunct şi a psihologului, axate pe stabilirea relațiilor eficiente de 

tipul elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar. În vederea prevenirii 

și combaterii oricărui tip de violență, respectării drepturilor copiilor și asigurării 

confortului psihologic al elevilor, se organizează seminare tematice și 

parteneriate comunitare. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

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  • Plan de Activitate a Serviciului Psihologic, aprobat de Centrul psiho-socio-

pedagogic  și directorul instituției din data de 16.09.2021; 

• Informații prezentate la CA: 

- Menținerea în Liceu a unui climat de siguranță fizică și psihică necesar 

derulării optime a activităților școlare și extrașcolare, proces-verbal nr. 09 

din 07.02.2022; 

- Prevenirea surmenajului și profilaxia stresului pe parcursul procesului 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0jPD5vYHZH4xi
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid07m4e5W6VJ9CbX
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02P3qyFBH71BscQ
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid031vjBmxVGVzvsF
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02D6nLF3dAijWgF
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02D6nLF3dAijWgF
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educațional. Asigurarea accesului elevilor la programe ce promovează 

modul sănătos de viață și egalitatea de gen proces-verbal nr.10 din 

14.03.2022; 

• Teme discutate la ora de Dezvoltare personală: 

- Schimbările organismului în perioada adolescenței,  clasa a VII-a „B”, 

14.12.2021; 

- Sănătatea fizică și mentală, clasa a VI-a „A”, 18.01.2022; 

- Organismul elevului și pubertatea, clasa a V-a „B”, 21.12.2021. 

 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. 

Acest obiectiv este realizat și în cadrul lecțiilor, în conformitate cu conținuturile 

curriculare la disciplinele școlare.  

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

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

sănătos de viață 

Domeniu: Management 

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

legale în acest sens în promovarea valorii sănătății fizice și mintale a elevilor/copiilor, în 

promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 

Dovezi  • PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 03 

din 23.11.2020; 

• Plan Managerial de Activitate Educațională, anul școlar 2021-2022, aprobat 

la ședința CP, proces-verbal nr. 01 din 01.09.2021; 

• Ședința Consiliului Părinților cu subiectul: Implicarea părinților în 

asigurarea integrității fizice și psihice a elevilor în promovarea stilului 

sănătos de viață; proces-verbal nr. 03din 25.11.2021; 

• Procese-verbale ale ședințelor cu părinții: 

- Specificul vârstei. Recomandări orientate spre optimizarea relațiilor părinți- 

preadolescenți, clasa a VII-a„A”,  proces-verbal nr. 02 din 01.12.2021; 

- Particularitățile de vârstă ale adolescentului, clasa a VI-a „B”,  proces-

verbal nr. 02 din 31.11.2021; 

• Suport informațional pentru elevi și părinți, elaborat de Primăria mun. 

Chișinău, DGETS, în contextul situaţiei de pandemie și a gradului înalt de 

pericol a infectării cu Covid-19; 

• Colaborarea cu Inspectoratul de poliție, sect. Buiucani, Acord de colaborare 

nr. 03 din 13.09.2021.  

Constatări  Instituția acordă o mare atenție promovării valorii sănătății fizice și mintale a 

elevilor și a stilului sănătos de viață, în instituție și comunitate, proiectând 

sistematic diverse activități organizate în colaborare cu familia, cu serviciile 

publice de sănătate și alte instituții cu atribuții legale.  

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

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  • Cabinet al psihologului dotat cu resurse materiale şi metodologice; 

• Cabinet medical echipat cu utilaj necesar şi cu medicamente; 
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• Note informative prezentate de psiholog: 

- Cu privire la dimensiuni ale adaptării școlare a elevilor preadolescenți, 

CA, proces-verbal nr. 08 din 21.01.2022; 

- Lecții interactive despre adaptarea la viața școlară în clasele I-a organizate de 

psiholog; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid027kxDnqoT6Tjnm 

- Adaptarea școlară și particularitățile de vârstă, proces-verbal nr. 01 din 

20.08.2021, clasa a V-a „A/B/C”; 

- Probleme de adaptare la treapta gimnazială. Particularitățile de vârstă și 

formare a personalității cu accent pe responsabilitate, proces-verbal a 

CMDCDP nr. 02 din 08.09.2021. 

Constatări  Instituția asigură condiții fizice (spații special rezervate), resurse materiale și 

metodologice pentru profilaxia problemelor psihoemoționale, organizând 

diverse activități, reflectate în documentația școlară corespunzătoare. Cabinetele 

psihologului și al medicului sunt amenajate conform necesităților și 

recomandărilor. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:1 Punctaj:  

 

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  • Săptămâna siguranței: „Siguranța ta are prioritate!”, 02-05.09.2021; 

• Săptămâna psihologiei cu genericul: „Prietenia offline vs prietenia online,  

beneficii și riscuri”, 18-22.10.2021; 

• Campania Națională „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe 

umane, 18-24.10.2021; 

• Compania: „Să crestem fără violență!”, 21-29.11.2021; 

• Seminar la Protecția civilă, instrucțiuni în caz de situații excepționale, 

06.12.2021; 

• Flash-mob „Spune, nu violenței!”, 12.12.2021; 

• Participarea la concursul de minibaschet, 04-09.04.2022; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02uEVBLi3ZzAdhr 

• Contract de parteneriat cu Federația de Baschet din RM din 20.04.2021. 

Constatări  În instituție se organizează diverse activități de promovare a modului sănătos de 

viață, de prevenire a riscurilor de accidente, îmbolnăviri, a surmenajului, a 

stresului psihosomatic prin: însuşirea şi respectarea normelor de igienă 

personală şi de grup, igienă mintală, alimentația corectă, identificarea factorilor 

de risc şi prevenirea influenței lor asupra stării sănătății, însuşirea şi respectarea 

metodelor de profilaxie a bolilor respiratorii şi virale, prin dezvoltarea 

responsabilității pentru menținerea curățeniei şi sănătății proprii şi a celor din 

jur. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

Total standard   

 

Dimenisune I 

 

Puncte forte Puncte slabe 

•  Instituția Privată de Învățământ Liceul Teoretic 

„Orizont„, filiala Buiucani dispune de actele 

normative și organizaționale în domeniul sănătății, 

• Insuficiență de 

personal auxiliar; 

• Insuficiența spațiului 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid027kxDnqoT6Tjnm
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02uEVBLi3ZzAdhr
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siguranței, protecției copilului și personalului; 

• IPÎ Liceul Teoretic „Orizont„, filiala Buiucani 

implică elevii în activități de învățare și 

respectare a regulilor de circulație rutiere, de 

tehnică a securității, de prevenire a situațiilor de 

risc și de acordare a primului ajutor; 

• Sunt organizate diverse activități de prevenire și 

combatere a violenței în școală; 

• În instituție sunt camere de supraveghere, 

intrarea în liceu este monitorizată de 

reprezentanții „Prosecutor Group ”SRL; 

• S-a limitat accesul părinților și vizitatorilor în 

instituție; 

• S-au creeat optime condiții pentru desfășurarea 

unui proces educațional de calitate; 

• S-au asigurat condițiile fizice pentru profilaxia 

problemelor psihoemoționale ale elevilor;  

• Alimentația calitativă a elevilor. 

îndeajuns pentru 

fiecare elev. 

 

 

 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

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

Domeniu: Management 

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

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

asigură valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe subiecte ce țin de 

interesul lor imediat 

Dovezi  • PDI, anii de studii 2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 03 

din 23.11.2020; 

• Plan Managerial de Activitate Educațională, anul școlar 2021-2022, aprobat 

la ședința CP, proces-verbal nr. 01 din 01.09.2021; 

• Ordin nr. 33-ab din 01.11.2021, „Cu privire la componența CA”; 

• Plan de activitate al CE inclus în PMAE, a/s 2021-2022;  

• Procese-verbale ale ședințelor CE: nr. 01 din 07.09.2021, nr. 02 din 

06.10.2021, nr. 03 din 06.10.2021, nr. 04 din 11.11.2021, nr. 05 din 

08.12.2021, nr. 06 din 20.01.2022; 

• Dovezi de consultare sistematică a elevilor pe parcursul anilor 2021-2022; 

• Implicarea elevilor în Proiectul educațional „Școala de caractere, 2021-

2022; 

• Chestionare referitor la aspectul vieții școlare: Nivelul de realizare a 

Standardelor de calitate în instituție, notă informativă prezentată la ședința 

CP din 25.11.2021, proces-verbal nr.03. 

• Participarea a doi membri al CE la un schimb de experiență în București; 

• Participarea Președintelui CE la ședințele CA. 

 

Constatări  Planul strategic și planificarea anuală conțin mecanisme de participare a elevilor 

la procesul de luare a deciziilor și instrumente ce asigură valorizarea 

inițiativelor elevilor. Consiliul elevilor este parte componentă a organigramei 

instituției. Membrii CE participă nemijlocit la procesul de luare a deciziilor, pe 

subiecte ce țin de interesele și preferințele educabililor. Valorizarea inițiativelor 

elevilor este susținută de administrație, cadre didactice și părinți. 
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Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

Domeniu: Capacitate instituțională  

Indicator 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor/copiilor, constituită democratic și 

autoorganizată, care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi/ copii 

Dovezi  • Ordin nr. 24-ab din 10.09.2021 „Cu privire la constituirea CE”; 

• Plan al CE, a/s 2021-2022; 

• Raport de activitate al CE pentru sem.II, a/s 2021-2022;  

• Proces-verbal nr. 01 din 07.09.2021 al şedinței CE;  

• Proces-verbal nr. 02 din 06.10.2021 al CE; 

• Pagina WEB a instituției; 

• Dosar instituțional despre activitatea CE, planul de activitate, procesele-

verbale ale ședințelor, rapoartele despre activitate, activitățile organizate, 

pagina de socializare. 

Constatări  În instituție activează CE, constituit democratic și autoorganizat. Membrii 

consiliului participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru 

elevi. CE activează în baza planului anual de activitate. Președintele CE este 

membru al CA. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

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  • Plan al CE, a/s 2021-2022;  

• Avizier al instituției; 

• Pagina rețelei de socializare; 

• Boxa de sugestii ale elevilor; 

• Panou al CE; 

• Chestionarea elevilor 2021-2022; 

• Opinia liberă a elevilor, exprimată prin colaje-video. 

Constatări  În diverse mijloace de comunicare este reflectată opinia liberă a elevilor, prin 

prisma activităților curriculare și extracurriculare, organizate la nivel local și 

comunitar. Accesul la informare a elevilor din instituție este realizat prin 

standuri informative, amplasate în instituție și în clase, prin site-ul liceului, 

contul de facebook al liceului și mass-media. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

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  • Portofoliu al învățătorului-evaluator (progresul școlar al elevilor); 

• Chestionare ale elevilor „Managementul temelor pentru acasă”; 

• Scrisori informative pentru părinți cu referire la progresul școlar; 

• Grafic al consilierilor individuale cu părinții; 

• Desfășurarea olimpiadelor școlare în instituție. 

Constatări  Elevii, exprimându-și opiniile, participând la acțiuni decizionale și coordonând 

desfășurarea diverselor proiecte, își fixează traseul propriei deveniri. Activitatea 

educațională a cadrelor didactice și a psihologului școlar, cu implicarea 
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permanentă a elevilor, creează condiții de soluționare a problemelor la nivel de 

colectiv, prin consilierea aspectelor legate de viața școlară.  

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

Total standart:   

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

procesul decizional 

Domeniu: Management 

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

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

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

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

Dovezi  • PDI, anii de studii 2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 03 

din 23.11.2020; 

• Plan Managerial de Activitate Educațională, anul școlar 2021-2022, aprobat 

la ședința CP, proces-verbal nr. 01 din 01.09.2021; 

• Registru electronic MyEduCare; 

• Ordin nr. 33-ab din 01.11.2021 „Cu privire la componența CA”; 

• ROF a IPÎ LT „Orizont”, filiala Buiucani, mun. Chișinău;  

• Plan de activitate al Consiliului părinților, a/s 2021-2022;  
• Procese-verbale ale ședințelor cu părinții, 2021-2022; 

• Procese-verbale al ședințelor Consiliului părinților, nr. 01 din 07.10.2021, 

nr. 04 din 20.01.2021; 

• Proiecte educaționale cu implicarea părinților.  

Constatări  Instituția elaborează și valorifică sistematic un set de proceduri democratice de 

delegare și promovare a părinților în structurile decizionale: Consiliul părinților 

al clasei, Consiliul părinților al instituției, cu reprezentanți în CA. Administrația 

liceului monitorizează sistematic părerile și opiniile părinților prin aplicarea 

chestionarelor, ceea ce contribuie la sporirea progresului școlar. Informarea 

părinților se realizează prin diverse mijloace de comunicare: registru electronic, 

viber, ședințe, consultații individuale, convorbiri telefonice, scrisori, site-ul și 

poșta electronică a instituției. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

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  • Acorduri de colaborare cu reprezentanții comunității: 

- Parteneriat Cultural cu Teatrul Epic de Etnografie și Folclor „Ion Creangă” 

nr. 172 din 05.04.2022; 

- Parteneriat de colaborare cu Școala Privată „Drujba” Plovdiv, 08.10.2021; 

- Protocol de colaborare cu Biblioteca Municipală „Hașdeu”,  filiala 

Târgoviște, Chișinău nr. 104 din 06.12.2021; 

- Acord de Parteneriat cu Școala Gimnazială „Gura Humorului” , România 

nr.145 din 14.12.2021; 

- Protocol de Parteneriat cu Școala Gimnazială Internațională „Spectrum” 

Cluj Napoca,  România, nr. 136 din 19.11.2021; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0dc9oUkm13L6Dsc 

- Acord de Colaborare cu Școala Privată „Cernomorskii,  Odesa; 15.11.2021; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0Z36jQt1ytaWn3qw 

- Acord de Cooperare cu Inspectoratul de Poliție, Buiucani, nr.03 din 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0dc9oUkm13L6Dsc
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0Z36jQt1ytaWn3qw
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13.09.2021; 

- Colaborare cu Instituția TPA „Elena Alistar”, 21.03.2022 

• Parteneriat educațional cu USEFS, mun. Chișinău, 20.01.2018; 

• Protocol de colaborare cu școala gimnazială „Spectrum”, Constanța, 

România; 

• „Întemeierea unui parteneriat cu Școala Internațională din Kiev „Meridian”; 

• Continuarea parteneriatelor cu instituțiile din cadrul comunității și cu cele 

de peste hotare – informație prezentată la CA, proces-verbal nr. 07 din 

24.11.2021; 

• Conferința transnațională „Educație online prin parteneriate”, 27.09.-

09.10.2021. 

Constatări  Pe parcursul anilor, s-au semnat acorduri de parteneriat cu reprezentanții 

comunității pentru a îmbunătăți condițiile de învățare și odihnă, de valorificare a  
intereselor elevilor. Activitățile curriculare și extracurriculare, organizate în 

parteneriat cu actanții comunitari, au fost reflectate pe site-ul instituției și în 

mass-media. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

Domeniu: Capacitate instituțională  

Indicator 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la participarea în 

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

beneficiind de mijloace democratice de comunicare, implicarea părinților și a membrilor 

comunității în activități organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate 

pentru toți copiii 

Dovezi  • PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 03 

din 23.11.2020; 

• Proces-verbal al ședinței Consiliului Părinților, nr. 03 din 25.11.2021; 

• Organizarea acțiunilor de binefacere de Crăciun „Suntem alături”, 

23.12.2021 și „Un Paște mai bun!, 22.05.2022”; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0RBNCQP9Ze9 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0UreqaxWJuZg 

• Activități organizate în parteneriat cu părinții/ comunitatea;  

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0Q2Xeh7cPeAC 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02eEX2V2BnktdN 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0JHsifngspw8hejH 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0qVGYQpmztouqq 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0AoSKsaMQmdxRf 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid022f6umpDz9EqfV 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02wt9NwrxUCsDC 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02DLKkGwa7zt95 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0K8h6nP48ojYML 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0uiSmNaWwF6Xbz 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02L8nrQDKB7Ahm 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid028pDhYYD1uk7U 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid026fq5xwCpLT7wf 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02FGoxZgwzDZabJ 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0e9iQYZWyBLL8v 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid06kRA5SAQvL9kx 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid025QmWsMHbFtuj 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid034hA8YuqJ7eMaS 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02TCshPzhoJ9B1m 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0RBNCQP9Ze9
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0UreqaxWJuZg
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0Q2Xeh7cPeAC
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02eEX2V2BnktdN
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0JHsifngspw8hejH
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0qVGYQpmztouqq
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0AoSKsaMQmdxRf
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid022f6umpDz9EqfV
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02wt9NwrxUCsDC
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02DLKkGwa7zt95
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0K8h6nP48ojYML
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0uiSmNaWwF6Xbz
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02L8nrQDKB7Ahm
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid028pDhYYD1uk7U
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid026fq5xwCpLT7wf
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02FGoxZgwzDZabJ
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0e9iQYZWyBLL8v
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid06kRA5SAQvL9kx
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid025QmWsMHbFtuj
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid034hA8YuqJ7eMaS
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02TCshPzhoJ9B1m
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https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0gTpmCCh7NxVU 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0gEW1viFhxYURiz 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid025q83EYbLHLGF 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02qWaU6oJ2m98tV 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid022CZhkZpkYdnjG 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02m4BopXEN5cy1r 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0mp6BjytpsoVawtk 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02wARhHD1TjDsw 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0BM7EtME3zpevkr 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid035Nh5h3QcLzkBL 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid06czS3eqjnuPLGyq 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02siTpoMjDiwvain 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02jhSqPARktLVAjf 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02H848Ui6fsun2C5 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0tRCY4B9KSEdK 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0BvCVskumHzHM 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02qgja8t8AwUuXu 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0dMr3mSXdGCJVs 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0dVAQynTRdK3C 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0i8aso12Xke6y8Pen 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02t41eKdpsu5cHAc 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02j22CBzy7k1m3F 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02jJJ1fS4dufUF7Yk 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02GFAQ6GPhFkMf 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02ibn2eF4FVBi13F 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02fjZQ1nMGWRiH 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0X7pDmbajikZeifZ 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02PqiWKpzYJQ3K 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0SRzRyA3h1Jh8B3 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid022f6umpDz9EqfV 

 

 

• Cartea de onoare a instituției, 2015-2022. 

Constatări  Planurile de activitate ale instituției prevăd asigurarea dreptului părinților, al 

autorităților publice locale 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, întâlniri, convorbiri 

telefonice, consilieri individuale ale părinților, consilieri educaționale ale 

elevilor, mesaje prin viber, e-mail, aplicația MyEduCare. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

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  • PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 03 

din 23.11.2020; 

• Webinare organizate și desfășurate  pentru pedagogizarea părinților; 

•  „Ce aș schimba în viața școlară?”, ședința CE, proces-verbal nr. 02 din 

06.10.2021; 

• Materiale ale Consiliului Elevilor; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0gTpmCCh7NxVU
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0gEW1viFhxYURiz
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid025q83EYbLHLGF
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02qWaU6oJ2m98tV
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid022CZhkZpkYdnjG
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02m4BopXEN5cy1r
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0mp6BjytpsoVawtk
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02wARhHD1TjDsw
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0BM7EtME3zpevkr
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid035Nh5h3QcLzkBL
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid06czS3eqjnuPLGyq
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02siTpoMjDiwvain
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02jhSqPARktLVAjf
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02H848Ui6fsun2C5
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0tRCY4B9KSEdK
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0BvCVskumHzHM
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02qgja8t8AwUuXu
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0dMr3mSXdGCJVs
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0dVAQynTRdK3C
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0i8aso12Xke6y8Pen
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02t41eKdpsu5cHAc
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02j22CBzy7k1m3F
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02jJJ1fS4dufUF7Yk
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02GFAQ6GPhFkMf
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02ibn2eF4FVBi13F
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02fjZQ1nMGWRiH
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0X7pDmbajikZeifZ
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02PqiWKpzYJQ3K
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0SRzRyA3h1Jh8B3
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid022f6umpDz9EqfV
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• Postări pe site-ul liceului, pe rețelele de socializare pentru diseminarea 

bunelor practici; 

• Sondaje, feedback al activităților, opinii ale părinților pe marginea 

implicării permanente a elevilor în consilierea aspectelor legate de viața 

școlară; 

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. Administrația și echipa didactică organizează 

diverse activități de pedagogizare a părinților prin ședințe, lectorate, seminare, 

ateliere cognitiv-formative, training-uri, webinare. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

Total standard   

 

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

societate interculturală bazată pe democrație 

Domeniu: Management 

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

prin actele reglatorii și activități organizate de instituție 

Dovezi  • PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 03 

din 23.11.2020; 

• Diplome de participare ale elevilor în diverse activități culturale; 

• Expoziția Tradițiile și obiceiurile popoarelor lumii, organizată în cadrul 

cursului opțional Educație interculturală, februarie 2022; 

• Săptămâna limbii engleze cu genericul English all around the world, martie 

2022; 

• Ce înseamnă solidaritate? – activitate în clasa a II-a „C”. 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0dtCxBnLyMHXt9 

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, municipiu, țară. Este colectat feedback-ul din 

partea partenerilor din comunitate, privind respectarea principiilor democratice, 

dar este monitorizată și respectarea diversității în toate activitățile desfășurate în 

școală. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

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; colectarea feedback-ului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 

Dovezi  • PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 03 

din 23.11.2020; 

• Plan-cadru aprobat de MEC (anul de studii 2021-2022);  

• Curs opțional „Educație interculturală”, a/s 2021-2022;  

• Decada Limbilor Străine, 14-18.03.2022; 

• Activități extracurriculare de valorificare a multiculturalității;  

• Proiecte ale activităților extracurriculare; 

• Proiecte de Științe FirStep-2022; 

• Rapoarte de activitate ale cadrelor de conducere. 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0dtCxBnLyMHXt9
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Constatări  Prin diverse proiecte educaționale de valorificare a multiculturalității, instituția 

asigură respectarea diversității culturale, etnice, religioase și dezvoltarea 

competențelor-cheie transversale de comunicare în limba română și în alte 

limbi străine, fapt reflectat prin feedback-ul partenerilor comunitari. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

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  • Concurs Brigth Speaker, în colaborare cu partenerii din România, 

07.05.2022; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0iagkHSQfdnZxW3 

• Concurs Internațional Cambridge-2022; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0WagxEbqsJ8gd37 

• Activități organizate în cadrul săptămânii CMDLS:  

filmulețe despre importanța limbii engleze și țările în care se vorbește limba 

engleză; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02pK1bFhXbPWp 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0toNNmKMZtqwY 

- confecționarea drapelurilor diverselor țări în care se vorbește limba engleză; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02ZidfxFyLN5GN 

- crearea și prezentarea posterelor și proiectelor 2D și 3D;  

- recitaluri  de poezii în limbile altor popoare; 

- schimb de experiență între elevii claselor a VII- a A/B cu elevii de la Liceul 

„Spectrum”, Iași România. 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0cLsb3zyKwgAG3 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02ZB56KgrU4rb94 

Constatări  Prin realizarea conținuturilor curriculare la disciplinele Dezvoltarea 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, identificarea 

și dizolvarea stereotipurilor și prejudecăților, promovarea multiculturalității.  

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:2 Punctaj:  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

copiilor și ale cadrelor didactice, a viziunilor democratice de conviețuire armonioasă într-o societate 

interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 

Dovezi  • Mapă cu planurile activităților metodice și extracurriculare; 

• Spectacole, expoziții, festivaluri, a căror rezultate sunt diseminate prin 

intermediul site-ului instituției și a paginii instituției de pe Facebook; 

• Ziua Europeană a Limbilor, 22.09.2021; 

• Masterclass: Cum se prepară durum, 31.03.2022; 

• Parada poveștilor în limba engleză, clasa a II-a,  februarie 2022; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid07vZiP8kt4Vp7XT 

• Concursul „Bright Speakers”, 07.05.2022; 

• Schimb de experiență a CMDLS cu colegii de la Liceul Teretic „Orizont” , 

filiala Ceadîr-Lunga; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0iagkHSQfdnZxW3
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0WagxEbqsJ8gd37
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02pK1bFhXbPWp
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0toNNmKMZtqwY
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02ZidfxFyLN5GN
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0cLsb3zyKwgAG3
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02ZB56KgrU4rb94
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid07vZiP8kt4Vp7XT
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• Schimb de experiență a CMDLS cu colegii de la București și Constanța, 

mai 2022. 

Constatări  Planul de dezvoltare instituțională pentru 2020-2025 și Planul managerial de 

activitate educațională pentru anul de studii 2020-2021, reflectă activități 

planificate și realizate în vederea promovării valorilor multiculturale. Instituția  

se implică activ în diverse activități educaționale de nivel local și național și 

internațional, ce pun în evidență schimbul de experiență și convețuirea 

armonioasă într-o societate interculturală. 

 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

Dimenisune II Puncte forte Puncte slabe 

• Consiliul elevilor ales în mod democratic care s-

a implicat activ în activitățile curiculare și 

extracurriculare; 

• Activitățile extrașcolare contribuie la realizarea 

obiectivelor și respectarea drepturilor copilului, 

promovarea valorilor democratice, educarea și 

promovarea mândriei de neam, dragostei de 

țară,  stimei față de istoria și cultura națională,  

dezvoltarea în colectivul de elevi a relațiilor 

bazate pe încredere, respect și toleranță; 

• Liceul „Orizont” este o instituție multinațională. 

Elevii sunt pregătiți să conviețuiască pentru o  

societate interculturală bazată pe democrație; 

• Parteneriatele educaționale implică activ elevii, 

părinții, comunitatea în procesul decizional la 

realizarea obiectivelor educaționale. 

 

• În perioada anului de 

studii, în contextul 

pandemiei de Covid-19 

majoritatea activităților 

s-au organizat online 

ceea ce a diminuat 

implicarea activă a 

elevilor și a părinților. 

 

 

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

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

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

pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional 

Domeniu: Management 

Indicator 3.1.1. Elaborarea planului strategic și operațional bazat pe politicile statului cu privire la 

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

asigurare a incluziunii prin activități multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de 

sprijin pentru elevii cu CES 

Dovezi  • Respectarea prevederilor Codului Educației al Republicii Moldova, a 

Declarației universale a drepturilor omului, 1948 a Declarației drepturilor 

copilului, 1959,  a Convenției privind Drepturile Copilului, 1989; 

• PDI, anii de studii 2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 03 

din 23.11.2020; 

• Plan Managerial de Activitate Educațională, anul școlar 2021-2022, aprobat 

la ședința CP, proces-verbal nr. 01 din 01.09.2021; 

• Plan de activitate a Consiliului Părinților, a/s 2021-2022;  

• Plan de activitate a CMDCDP, a/s 2021-2022;  

• Comunicări prezentate de profesori la ședința CMDCP.  

Constatări  În Planul de dezvoltare instituțională, 2020-2025 şi cele operaționale, sunt 

incluse activități bazate pe politicile statului cu privire la educația incluzivă. 
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Psihologul, medicul și cadrele didactice sunt inițiați în domeniul EI prin diverse 

stagii de formare profesională. Toți elevii, indiferent de categorie, sunt implicați 

în procesul educațional şi activități multiculturale, pentru realizarea şi 

dezvoltarea potențialului propriu. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

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  • Cereri de înmatriculare ale elevilor; 

• Activitatea „Ziua ușilor deschise pentru copiii din comunitate”; 

• Registrul de monitorizare a frecvenței școlare și rapoartelor despre 

frecvență trimise DGETS; 

• Ordine de înmatriculare ale elevilor noi veniți; 

• Registru de ordine privind fluctuația elevilor, a/s 2016-2022; 

• Registru alfabetic de evidență a elevilor, a/s 2016-2022; 

• Plan de înmatriculare în clasa a I-a , a/s 2021-2022. 

Constatări  Administrația instituției creează structuri, mecanisme şi proceduri de sprijin 

pentru procesul de înmatriculare şi incluziune şcolară a tuturor copiilor, în 

conformitate cu actele normative în vigoare. Ofertele educaționale sunt 

promovate pe rețelele de socializare și în cadrul activității „Ziua Ușilor deschise 

pentru copiii din comunitate”. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

elaborarea actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența 

înmatriculării elevilor (indicatorul se aplică IET, școlilor primare, gimnaziilor, liceelor, instituțiilor 

de învățământ general cu programe combinate)  

Dovezi  • Ordine cu privire la înscrierea  copiilor în clasa 1 în anul de studii 2021-

2022; 

• Registru alfabetic al elevilor; 

• Registre de evidență a actelor de studii; 

• Registru de ordine cu referire la fluctuația elevilor; 

• Cereri ale părinților cu privire la eliberarea actelor de studii ale elevilor; 

• Raportul statistic SGI-1,  prezentat DGETS, mun.Chișinău; 

• Baza de date SIME, completată și actualizată de administrator. 

Constatări  Instituția dispune de o bază de date a tuturor potențialilor elevi, inclusiv a celor 

cu CES. Sunt desfăşurate diverse activități cu privire la completarea 

contingentului de elevi prin activitățile: „Ziua uşilor deschise pentru copiii din 

comunitate”, vizite la grădinițe, promovarea imaginii instituției pe rețelele de 

socializare. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

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  • PASP, aprobat de CPSP și directorul instituției la 16.09.2021; 
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• Dări de seamă privind progresul elevilor, Completarea de date privind 

progresul și dezvoltarea fiecărui elev; a/s 2021-2022; 

• Ordinul despre crearea CMI; 

• Analiza comparativă a testelor inițiale și a testelor sumative, semestrul întâi, 

cu formularea punctelor forte și slabe, raportul CMDLS,  decembrie 2021; 

• Raport de autoevaluare a activității didactice semestrul I, a/s 2021-2022, 

proces-verbal nr. 03 din 27.12.2021; 

• Plan și orar de activitate a cabinetului medical (a/s 2021-2022);  

• Participările cadrelor didactice și cadrelor de conducere la formări 

profesionale; 

• Particularitățile de vârstă ale elevilor (7-10 ani). Adunări cu părinții, cl.I-IV, 

noiembrie 2021; 

• Webinar „Abordarea  calitativă a aprecierii rezultatelor școlare în contextul 

evaluării criteriale prin descriptori în învățământul primar, UPS „Ion 

Creangă”, mun. Chișinău, 11.09.2021. 

Constatări  Instituția oferă servicii de sprijin elevilor cu CES, în funcție de necesități, 

monitorizând starea lor de sănătate și asigurând condiții favorabile de integrare 

și dezvoltare. Datele, „privind progresul și dezvoltarea fiecărui elev, sunt 

centralizate în informațiile prezentate la ședințele comisiilor metodico-

didactice, CP. În sprijinul elevilor activează Comisia Multidisciplinară 

Intrașcolară, intervin psihologul și medicul, care asigură confortul 

psihoemoțional și starea de bine a elevilor. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

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  • Certificate ale elevilor de la diverse concursuri, olimpiade naționale, 

internaționale; 

• „Analiza rezutatelor evaluărilor sumative pe sem. I, anul de studii 2021-

2022, proces-verbal al CP nr.03 din 27.12.2021; 

• Premierea participanților în cadrul Concursului Firstep-2022, proces-verbal 

nr. 08 din 25.03.2022; 

• Expoziții cu lucrări ale tuturor elevilor: 

- Expoziția de lucrări plastice „Brăduțul Eco”; 

- Expoziția de lucrări plastice „Tu, floare-tot ai mamă!” 

- Ordinul nr.28-ab din 23.09.2021 „Cu privire la activitatea cercurilor 

extrașcolare”; 

• Constituirea grupelor cu program prelungit; 

• Organizarea programului de consultații individuale. 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0WFFVXm95tJa16 

Constatări  În instituție procesul educațional și învățământul complementar se desfășoară în 

concordanță cu particularitățile și nevoile specifice ale fiecărui elev, fiind 

întocmit PI, pregătite materialele didactice necesare și oferite servicii de sprijin, 

la necesitate. O atenție sporită se acordă valorificării potențialului intelectual al 

elevilor dotați prin schițarea traseului individual de dezvoltare și prin încadrarea 

în diverse concursuri școlare. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0WFFVXm95tJa16
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Total standard   

 

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

nediscriminatorii și respectă diferențele individuale 

Domeniu: Management 

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

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

Dovezi  • PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.03 

din 23.11.2020; 

• Plan Managerial de Activitate Educațională, anul școlar 2021-2022, aprobat 

la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 01.09.2021; 

• ROF a IPÎ LT „Orizont”, filiala Buiucani, mun. Chișinău;  

• RI al IPÎ LT „Orizont”, filiala Buiucani, mun. Chișinău; 

• Ordine de îmatriculare a elevilor de peste hotare;  

• PASP în IPÎ LT „Orizont”, filiala Buiucani, mun. Chișinău;  

• Plan de activitate al CMDCDP, a/s 2021-2022;  

• Fişe de post ale cadrelor didactice;  

• Cutie de sugestii pentru identificarea oricăror forme de discriminare; 

• Regulament de organizare a concursurilor școlare interne. 

Constatări  Planul de dezvoltare instituțională, 2015-2020, planurile operaționale, Planul de 

activitate al serviciului psihologic, fişele de post ale angajaților conțin 

mecanisme de identificare şi combatere a oricăror forme de discriminare şi de 

respectare a diferențelor individuale. Administrația liceului asigură informarea 

personalului, părinților și a elevilor cu privire la procedurile de prevenire, 

identificare, soluționare a situațiilor de discriminare prin organizarea diverselor 

activități educaționale. 

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

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

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

copiilor cu CES 

Dovezi  • PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 03 

din 23.11.2020; 

• Plan Managerial de Activitate Educațională, anul școlar 2021-2022, aprobat 

la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 01.09.2021; 

• Organizarea activtăților de promovare a interculturalității;  

• Lecții de Educație pentru societate și Dezvoltare personală, Proiectul Școala 

de Caractere; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0aaS7yu2j8g3i9Q6p 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid048wfZZz77MLjC 

• Procese-verbale, note informative; 

• Mapa cu scenarii ale activităților extracurriculare; 

• Activitatea în clasa a IV-a „A”- „Identici, dar diferiți”; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid03647kKSWMKtX 

• Ședința CE cu invitata doamna Zîcu, coordonatoare de program la Centrul 

de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului al RM, proces- 

verbal al CE nr.04 din11.11.2021; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0jqXdBPBF1xyHi1 

• Activități sportive realizate în colaborare cu BAM. 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0xTM2nhJ7rnR8vB 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0aaS7yu2j8g3i9Q6p
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid048wfZZz77MLjC
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid03647kKSWMKtX
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0jqXdBPBF1xyHi1
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0xTM2nhJ7rnR8vB
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Constatări  Instituția promovează respectul față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, 

religioasă. Promovarea diversității, inclusiv a interculturalității, este în planul de 

dezvoltare instituțională 2020-2025 şi în cele operaționale. Au fost realizate 

diverse activități, în care au fost implicați elevii, indiferent de naționalitate, gen, 

limbă, atât din instituție, cât şi din alte țări. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

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  • PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.03 

din 23.11.2020; 

• Plan Managerial de Activitate Educațională, anul școlar 2021-2022, aprobat 

la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 01.09.2021; 

• ROF a IPÎ LT „Orizont”, filiala Buiucani, mun. Chişinău;  

• Informarea cadrelor didactice cu prevederile ordunul ME nr.77 din 

22.02.2013, Cu privire la ANET; 

• Acord de cooperare cu Sectorul de Poliție nr.3 din 13.09.2021, IP Buiucani;   

• Informații prezentate de psiholog la ședințele CA, CP;  

• Ordinul NR.16-AB  din 01.09.2021 „Cu privire la ANET”; 

• Cutie/Boxă de sugestii pentru identificarea oricăror forme de discriminare; 

• Panouri informaționale plasate la fiecare etaj. 

Constatări  În instituție se acordă o mare atenție prevenirii situațiilor de discriminare. 

Această problemă este în atenția administrației, salariaților, părinților și 

comunității. Subiectul se discută la şedințele CP, CA, CMDCDP, şedințele cu 

părinții, la Managementul clasei. Psihologul instituției informează elevii, 

salariații, părinții, individual şi în grup, referitor la prevenirea şi soluționarea 

situațiilor discriminatorii. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

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  • PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.03 

din 23.11.2020; 

• Proiectări de lungă durată la disciplinele școlare, opționale; 

• Rezultatele testărilor naționale în ciclul primar; 

• Plan de acțiuni privind organizarea anului de studii în contextul 

epidemiologic Covid-19, proces-verbal al CA nr.01 din 19.08.2021; 

• Organizarea procesului educațional în anul școlar 2021-2022, proces-verbal 

al CP nr. 01 din 16.08.2021|; 

• Pregătirea pentru examenul internațional Cambridge, 2021-2022; 

• Organizarea Concursului internațional Cambridge, 2021-2022; 

• Organizarea activităților de profilaxie de către psiholog;  

• Cambridge Award Celebration,  a/s 2021-2022. 

Constatări  Activitatea educațională realizată în instituție de cadrele didactice, psiholog, 
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prin realizarea conținuturilor curriculare, inclusiv a curriculumului adaptat 

pentru elevii cu CES, a contribuit la evaluarea echitabilă a progresului tuturor 

elevilor, la promovarea și participarea la diverse concursuri școlare, în scopul 

respectării individualității şi tratării lor valorice, prin aplicarea eficientă a 

documentelor de politici incluzive a curriculumului, inclusiv a celui diferențiat. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

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  • PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 03 

din 23.11.2020; 

• Plan de activitate al CE, a/s 2021-2022;  

• Monitorizarea organizării și desfășurării Campaniei Să creștem fără abuz, 

neglijare, exploatare, trafic, 07-11.12.21 

• Participare la formări profesionale;  

• Boxă de sugestii pentru elevi, panouri cu informație tematică.  

Constatări  Diriginții claselor, psihologul, medicul organizează diverse activități de 

recunoaştere de către elevi a situațiilor de discriminare. Elevii sunt inițiați cu 

procedura de a aduce la cunoştința administrației, cadrelor didactice a cazurilor 

de nerespectare a drepturilor copiilor, a cazurilor de ANET, a diferențelor 

individuale. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

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

Domeniu: Management 

Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu 

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

resurselor noi 

Dovezi  • PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.03 

din 23.11.2020; 

• Plan Managerial de Activitate Educațională, anul școlar 2021-2022, aprobat 

la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 01.09.2021; 

• ROF a IPÎ LT „Orizont”, filiala Buiucani, mun. Chișinău; 

• Registru de evidență a bunurilor materiale, întocmit de şefa de gospodărie; 

• Planificarea resurselor necesare pentru procurarea materialelor didactice; 

• Asigurarea cu resurse didactice (Cambridge) pentru studierea limbii 

engleze; 

• Reparația capitală a coridoarelor instituției și a unor săli de clasă; 

• Schimbarea rețelelor de energie electrică; 

• Construcția și pregătirea unei săli multifuncționale; 

• Construcția și amenajarea foișoarelor de odihnă pentru elevi și cadre 

didactice 

Constatări  În fiecare an de studii administrația investeşte resurse financiare pentru 

completarea bazei tehnico-materiale şi a resurselor  metodice pentru buna 

organizare a procesului educațional. Sunt investite resurse pentru asigurarea 

unui mediu accesibil şi de protecție pentru fiecare elev. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 



 

27 

  

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

datele de interes public 

Dovezi  • RI al IPÎ LT „Orizont”, filiala Buiucani, mun. Chișinău;  

• Contracte cu părinții;  

• Chestionare;  

• Declarație privind confidențialitatea datelor personale;  

• Angajament de confidențialitate. 

• Ordinul nr. 29-ab din 23.09.2021, Cu privire la desemnarea persoanei 

responsabile de SIME; 

• Ordinul nr.17-ab din 01.09.2021, Cu privire la protecția datelor cu caracter 

personal. 

Constatări  Instituția a elaborat Regulamentul privind asigurarea protecției datelor cu 

caracter personal şi a accesului, conform legii, la datele cu caracter public.  În 

Contractul de acordare a serviciilor de studii este stipulat consimțământul 

părinților privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale elevilor. 

Persoanele care au acces la datele cu caracter personal sunt desemnate prin 

ordine interne. 

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

Domeniu: Capacitatea instituțională 

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

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

Dovezi  • Program de lucru al medicului instituției, 01.09.2021; 

• Program de lucru al psihologului instituției, 09.09.2021; 

• Săli de clasă, dotate cu bănci corespunzătoare normelor sanitaro-igienice; 

• Sală de sport, dotată cu inventar sportiv adecvat; 

• Sală de festivități cu 100 de locuri; 

• Sală multifuncțională pentru organizarea activităților extracurriculare; 

• Teren aferent instituției pentru sport, odihnă şi agrement; 

• Biblioteca şcolară, dotată conform cerințelor biblioteconomice şi 

curriculare; 

• Panou al olimpicilor; 

• Avizier al insituției. 

Constatări  În instituție se investesc resurse financiare pentru crearea unui mediu accesibil 

pentru incluziunea tuturor elevilor și asigurarea stării de bine. Alocarea 

resurselor financiare este reflectată în informația prezentată de contabilitate. 

Pondere și 
punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

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  • Softuri educaționale la limba engleză, la limba turcă, limba germană; 

• Lista manualelor școlare și auxiliare, tehnologiilor informaționale pentru 

învățământul online, în anul de studii 2021-2022, proces-verbal  al CP nr. 

01 din 16.08.2021; 

• Aplicarea în instruire a platformelor: MyEduCare, Zoom, Classroom; 

• Organizarea și desfășurarea orelor online în perioada pandemiei, a/s 2021-

2022; 

• Registru electronic; 
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• Ore opționale de informatică, cl. a II-VI, Planul-cadru aprobat de MEC; 

• Cadrele didactice sunt asigurate cu laptopuri personale; 

• Table interactive în clasele gimnaziale. 

Constatări  Instituția acordă o mare atenție reuşitei şi afirmării fiecărui elev. Sunt folosite 

mijloace de învățământ şi auxiliarele curriculare, cu utilizarea TIC, adaptate 

necesităților tuturor elevilor. Se monitorizează permanent activitățile 

educaționale, stimulând implicarea activă a elevilor. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:  2 Punctaj:  

Total standard   

 

Dimenisune III Puncte forte Puncte slabe 

 • Respectarea politicilor statului cu privire la 

educația incluzivă; 

• Oferirea serviciilor de sprijin elevilor, în funcție 

de necesități, cu întocmirea PEI și monitorizarea 

datelor privind progresul și dezvoltarea 

fiecăruia;  

• Utilizarea mecanismelor de identificare şi 

combatere a oricăror forme de discriminare şi 

de respectare a diferențelor individuale; 

• Completarea permanentă a bazei tehnico-

materiale şi a resurselor didactice, pentru 

asigurarea unui mediu accesibil și de protecție 

pentru fiecare elev. 

• Wi-Fi cu capacitate 

de recepționare 

redusă, în unele săli 

de clasă.  

 

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

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

de calitate 

Domeniu: Management 

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

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

monitorizare a eficienței educaționale 
Dovezi • PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 03 

din 23.11.2020; 

• Plan Managerial de Activitate Educațională, anul școlar 2021-2022, aprobat 

la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 01.09.2021; 

• Ordine de organizare a procesului educațional, a/s 2021-2022; 

• Raport despre situația educațională în sem. I, 2021-2022, informație 

prezentată la CP, proces-verbal nr.03 din 27.12.2021; 

• Ordin nr.18-ab din 01.09.2021, Cu privire la desemnarea șefilor de comisii 

metodice; 

• Activități de formare profesională continua: 

- Comunicare și relaționare eficientă , Centrul de Formare Continua, UPS 

„Ion Creangă”, 08.06.2021; 

- Clasa Deschisă – Cum să primești și să oferi, 28.12.2021; 

- Centrul de Formare Continua, UPS „Ion Creangă”, 02-06.10.2021; 

- Conferința transnațională, „Educatie online prin parteneriate”, 27-

29.01.2021; 

- Educație contra drog, 3 profesori, 10.12.2021; 

- Conferința transnațională „Educație Online fără hotare, 05-06.01.2022, 3 
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cadre didactice. 
 Planul strategic și planurile operaționale prevăd crearea condițiilor de realizare 

a unui proces educațional de calitate. Ele sunt orientate spre creșterea calității 

educației și spre îmbunătățirea continuă a resurselor umane și materiale. Se 

acordă o mare atenție formării profesionale a cadrelor manageriale, didactice, 

asigurării cu suport didactic necesar, sporirii calității procesului educațional. 

Sunt create condiții de muncă și de motivare pentru activitatea resurselor umane 

din instituție. Procesul educațional este monitorizat prin asistențe la ore, 

interasistențe, ore publice cu participarea părinților. Calitatea eficienței 

educaționale este reflectată în cadrul ședințelor CP, CA, CMD, precum și-n 

cadrul ședințelor cu părinții. 
Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

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  • PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.03 

din 23.11.2020; 

• Plan Managerial de Activitate Educațională, anul școlar 2021-2022, aprobat 

la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 01.09.2021; 

• Plan de activitate al Consiliului părinților, a/s 2021-2022;  

• Plan de activitate al Consiliului elevilor, a/s 2021-2022;  

• Fișa instituției de învățământ, a/s 2021-2022; 

• Planurile și procesele verbale ale CMD; 

• Note informative prezentate la CA; 

• Promovarea imaginii liceului în mass-media, activități publice, site-ul 

instituției; 

• Aplicarea prin descriptori a disciplinelor din ciclul primar; 

• Evaluarea activității CE, procese-verbale nr.06 din 20.01.2022, nr.08 din 

25.05.2022; 

• Evaluarea activității Consiliului Părinților, procese-verbale nr.04 din 

20.01.2022, nr.06 din 25.02.2022; 

• Lecții Publice, prezentate  de profesorii de limbă engleză pentru cadrele 

didactice din Cluj-Napoca, 16.11.2021. 

Constatări  Programele și activitățile incluse în planurile strategice și operaționale 

contribuie la realizarea misiunii, viziunii și scopurilor strategice, inclusiv 

proiectele structurilor asociative ale părinților și elevilor, prin îmbunătățirea 

continuă a resurselor umane în vederea creșterii calității educației, practicându-

se schimbul de experiență cu instituțiile din alte țări. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

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

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

mecanismelor de monitorizare a eficienței educaționale și promovarea unui model eficient de 

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi  • Raport de activitate, a/s 2021-2022;  

• Rețele de socializare ale instituției; www.orizont.org ,  

• Chestionare de evaluare a calității serviciilor educaționale, 2021-2022; 

• Ședințe operative săptămânale cu cadrele didactice;  

• Careu solemn: „Ultimul sunet”, 31.05.2022;  

http://www.orizont.org/
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• Planurile de activitate și rapoartele CMD. 

 Administrația instituției promovează modul transparent, democratic și echitabil 

la luarea deciziilor cu privire la politicile instituționale, aplicând diverse 

mecanisme de monitorizare a eficienței educaționale. Subiectele ce se referă la 

procesul educațional și la politicile instituționale sunt proiectate la ședințele 

CA, CMD. Un rol mare la luarea deciziilor în implementarea politicilor îi revine 

CE și Consiliului părinților.  

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

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  • Statut al IPÎ LT „Orizont”, mun. Chișinău;  

• PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.03 

din 23.11.2020; 

• Plan Managerial de Activitate Educațională, anul școlar 2021-2022, aprobat 

la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 01.09.2021; 

• Dezvoltarea și completarea infrastructurii instituției: 

• „Inventarierea bunurilor materiale din liceu”, informație prezentată la 

ședința CA, proces-verbal nr.06  din 08.11.2021;  

• Proiect de amenajare al terenului aferent instituției; 

• Raport tehnic privind verificări și măsurări în instalația electrică a obiectului 

LT „Orizont”, laboratorul electrotehnic nr. de înregistrare 055 din 

07.08.2019; 

• Chestionar „Determinarea motivației colaboratorilor”, 2022;  

• Formarea profesională a cadrelor didactice; 

• Reparația capitală a coridoarelor instituției, a unor clase și cabinete pentru 

colaboratorii instituției; 

• Îngrădirea instituției cu un nou gard, conform cerințelor în vigoare. 

Constatări  Infrastructura instituției asigură organizarea procesului educațional în raport cu 

obiectivele și misiunea școlii. Sunt disponibile resursele financiare necesare 

aplicării Curriculumului Național și respectării Standardelor de calitate. Au fost  

reparate capital clasele de studii, cantina, sala de sport și sala de festivități. A 

fost completată cu calculatoare moderne sala de informatică, iar clasele de 

studii, laboratorul de științe, sala de arte și cea multifuncțională - cu mobilier și 

materiale didactice. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

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 (PEI) 

Dovezi  • Plan Managerial de Activitate Educațională, anul școlar 2021-2022, aprobat 

la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 01.09.2021; 

• Mobilier nou în fiecare clasă; 

• Procurarea resurselor materiale și didactice; 

• Panouri în clase la disciplinele școlare și „Ungherașul clasei”; 

• Material didactic în clasele de studii; 

• Asigurarea lecțiilor de educație fizică cu inventar sportiv; 

• Asigurarea claselor cu panouri funcționale, calculatoare, proiectoare, 
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ecrane; 

• Laborator de informatică cu 25 de calculatoare de ultimă generație; 

• Instalarea în clase a tablelor interactive. 

Constatări  Instituția dispune de diverse echipamente, materiale didactice și auxuliare 

curriculare pentru realizarea Curriculumului National și a PEI . Sălile de clasă 

sunt dotate cu calculatoare, proiectoare, ecrane, panouri la disciplinele școlare, 

standuri informative și mobilier. Biblioteca dispune de resurse didactice, 

manuale și literatură necesară realizării procesului educațional. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

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  • Dosarele personale ale angajaților, a/s 2021-2022; 

• Fișa de repartizare a timpului  de muncă; 

• Contractele de muncă, înregistrate în registru; 

• Fișa de post pentru toate funcțiile (anexă la contractul individual de muncă), 

înregistrate în registru; 

• Registrul de ordine, Cu privire la personal; 

• Formarea profesională continua a personalului didactic și de conducere din 

perspectiva motivării învățării pe tot parcursul vieții, CA, proces-verbal 

nr.08 din 21.02.2022. 

 

Constatări  În instituție sunt angajate cadre calificate cu experiență pedagogică, deținătoare 

de grade didactice, care asigură eficiența procesului de predare-învâțare-

evaluare. La grupele cu program prelungit sunt încadrați tineri specialiști. 

Personalul auxiliar este angajat conform calificărilor. Încadrarea personalului 

didactic și auxiliar calificat contribuie la realizarea finalităților stabilite în 

Curriculumul Național. 

Pondere și 

punctaj acordat 

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

permise de cadrul normativ 

Dovezi  • Curriculum adaptat la limba engleză și la limba turcă; 

• Aprobarea orelor opționale din instituție la ședința CP, proces-verbal nr. 

01 din 16.08.2021; 

• Prezentarea raportului de activitate a anului de studii 2021-2022 la CP, 

proces-verbal nr. 01 din .08.2022; 

• Proiecte educaționale realizate: Cambridge-2022, Comper-2022, Școala 

de Caractere-2022; Concursul Kangorou; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02DgXbXfqXavA 

• Ore opționale conform Planului-cadru, aprobat de MEC și coodonat 

DGETS mun. Chișinău; 

 -  cl.I – Matematică disractivă 

      - cl.II-VI – Informatică 

     -  cl.VII – Educație culturală; 

• Cataloagele școlare; 

• Baza de date SIME. 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/1565693206865607
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02DgXbXfqXavA
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Constatări În instituție se realizează conținuturile curriculare conform Curriculumului 

Național, cu adaptare la condițiile instituționale, în limitele permise de cadrul 

normativ. Limba engleză se studiază începând cu clasa a I-a, conform Planului-

cadru, aprobat de MECC, şi se extinde în cadrul cercului de limbă engleză, iar 

limba turcă se studiază din cl. a III-a. Extinderea curriculară la aceste discipline 

este analizată și aprobată la şedința CMDLS. Orele opționale se realizează în 

baza Curriculumului recomandat de MECC al RM. Monitorizarea realizării 

conținuturilor curriculare argumentează că se respectă cadrul normativ. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:2  Punctaj:  

 

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

finalitățile stabilite prin curriculumul național 

Domeniu: Management 

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

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi  • Documentație școlară obligatorie a pedagogului, conform Nomenclatorului-

tip al documentației școlare, ord. nr. 1467 din12.11.2019; 

• PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 03 

din 23.11.2020; 

• Raport de autoevaluare a activității CMD, a/s. 2021-2022; 

• Proiecte didactice de lungă durată, a/s. 2021-2022; 

• Cataloage școlare, a/s. 2021-2022; 

• Chestionare Cu privire la nivelul de realizare a standardelor de calitate; 

• Probele de evaluare inițială la toate disciplinele școlare; 

• Dări de seamă, rapoarte anuale și semestriale; 

• Monitorizarea elaborării proiectelor didactice de lungă durată – accente pe 

implementarea curriculumului actualizat, ședința CP, proces-verbal nr.02 

din 20.09.2021; 

• Activitatea CMD în realizarea planului-cadru, curriculumului actualizat la 

disciplinele școlare, informație prezentată la CA, proces-verbal nr.11 din 

18.04.2022; 

• Monitorizarea și controlul implementării curriculei la disciplinele școlare și 

a Planului-cadru, informație prezentată la Consiliul Profesoral, proces-

verbal nr.05 din 31.05.2022; 

• Note informative prezentate la CP,CA,CMD; 

• Controale tematice: 

- Proiectarea didactică – instrument de strategie educațională, 29.09-

01.10.2021, învățământ gimnazial; 21.09-22.09.2021, învățământ primar; 

- Cu privire la realizarea Planului-cadru și realizării conținuturilor curriculare. 

Constatări  Administrația instituției monitorizează permanent realizarea conținuturilor 

curriculare, a conținuturilor curriculumului adaptat şi PEI prin: asistențe la ore,  

„Ziua Ușilor deschise pentru părinți”, lecții publice ale profesorilor care se 

atestează, controale tematice, completarea portofoliilor profesorilor și ale CMD, 

dări de seamă ale cadrelor didactice, rapoartele și note informatve, prezentate la 

CA și CP.  

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

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 
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Dovezi  • PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 03 

din 23.11.2020; 

• Plan Managerial de Activitate Educațională, anul școlar 2021-2022, aprobat 

la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 01.09.2021; 

• Plan de activitate al CP, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 01 din 

01.09.2021; 

• Plan de activitate al CA, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 01 din 

01.09.2021; 

• Planuri de activitate al CDM, aprobate anual la ședința CDM din 

septembrie;  

• PASP în IPÎ LT „Orizont”, filiala Buiucani, mun. Chișinău; din 16.09.2021; 

• Schimb de experiență în România: Brașov, București, Constanța cu 34 de 

colaboratori ai liceului, 08-12.06.2022; 

• CMDLS , schimb de experiență  în fil.Ceadîr-Lunga, fil.Durlești, București 

și Constanța; 

• 20 de cadre didactice au studiat la cursurile de formare continua la USP 

„Ion Creangă” în perioada 01-08.06.2022; 

• Asistări reciproce la lecții. 

Constatări  Planurile strategice și cele operaționale prevăd programe și activități de formare 

continuă a cadrelor didactice, menite să stimuleze dezvoltarea profesională și 

învățarea pe tot parcursul vieții. Profesorii se implică activ în procesul de 

formare continuă organizat la nivel de municipiu, republică. În instituție se 

organizează seminare, training-uri, ateliere, mese rotunde, schimb de experiență 

prin interasistențe. Rezultatul creșterii competenței profesionale este confirmat 

prin conferirea gradelor didactice și obținerea titlului de master în Științe ale 

Educației.  

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

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  • Baza de date cu privire la potențialul didactic la disciplinele de studii; 

• Certificate de formare continuă a cadrelor didactice/ manageriale; 

• Schimb de experiență în instituțiile de peste hotare;  

• Registru de bunuri materiale ale sălilor educaționale; 

• Note informative cu referire la controale tematice, 2021-2022; 

• Activități de formare a competențelor digitale ale cadrelor didactice; 

- Parteneriat cu USM privind organizarea și  desfășurarea stagiilor de practică 

a studenților ciclul I; 

Constatări  Instituția beneficiază de un număr suficient de resurse umane și materiale 

educaționale pentru realizarea conținuturilor curriculare. În procesul de predare-

învățare-evaluare sunt aplicate diverse strategii didactice interactive, mijloace 

TIC. Sunt organizate activități de menținere a mediului stimulativ și cooperant, 

în vederea dezvoltării continue a capitalului uman al instituției, prin organizarea 

formărilor profesionale pentru dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor 

didactice, schimbului de experiență în instituțiile de peste hotare, 

interasistențelor, orelor publice.  

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:  Punctaj:  
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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  • PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.03 

din 23.11.2020; 

• Registru de evidență a lecțiilor asistate, a/s 2021-2022; 

• Note informative despre monitorizarea procesului educațional;  

• Instruirea cadrelor didactice privind utilizarea TIC-ului în procesul 

educațional; 

• Participarea la cursurile de formare a dnei Istrati Mariana, 10.01.-

16.04.2022, ord. MEC nr.1350 din 04.10.2021; 

• Ședințele comune ale filialelor IPÎ LT „Orizont”, august, decembrie 2021; 

• Evenimentul de lansare a ghidului de utilizare a bibliotecii digitale educație 

online, 05.01.2022. 

Constatări  Activitatea echipei manageriale este axată pe monitorizarea permanentă a 

realizării Standardelor de eficiență a învățării. Dexteritățile digitale ale cadrelor 

didatice din instituție sunt dezvoltate în cadrul diverselor stagii de formare, 

organizate la nivel local și municipal. Calculatoarele, proiectoarele, ecranele și 

tabla interactivă din cabinetul de științe permit explorarea la maxim a TIC-ului 

în defășurarea procesului educațional. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate pe 

elev/copil și pe formarea de competențe, valorificând curriculumul în baza Standardelor de eficiență 

a învățării 

Dovezi  • Elaborarea proiectelor didactice de lungă durată, a/s 2021-2022;  

• Proiecte didactice de scurtă durată, proiecte zilnice... 

• Formarea competențelor curriculare în cadrul lecțiilor;  

• Activități extracurriculare și extrașcolare. 

•  „Ziua Profesorului”;  

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02nusKGMQ9T9Cc 

• Careul solemn „Ultimul Sunet”, 

• Întruniri metodice organizate de DGETS mun. Chișinău; 

• Asistențe la ore: monitorizarea implementării curriculumului național; 

• Control tematic în clasele primare: „Dezvoltarea competenței de 

comunicare orală/scrisă în cadrul disciplinei Limba și literatura română, 

ianuarie 2022”. 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0xsUrxFTDBxXKQ 

Constatări  Proiectele didactice la disciplinele școlare sunt elaborate în conformitate cu 

politicile educaționale în vigoare. Elaborarea lor este discutată la CP, CA și 

CMD. Profesorii elaborează proiectele didactice de lungă și de scurtă durată în 

conformitate cu principiile educației centrate pe elev și de formare a 

competențelor. Activitatea educațională din timpul lecțiilor este completată cu 

activități extracurriculare. Verificarea realizării conținuturilor curriculare se 

organizează prin asistențe la ore, note informative, controale tematice, 

prezentate la CP și la ședințele CMD.  

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02nusKGMQ9T9Cc
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0xsUrxFTDBxXKQ
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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  • Raport despre susținerea examenelor, cl. a IV;  

• Ordine cu privire la Testarea Națională în învățământul primar;  

• Raport de activitate, a/s 2021-2022;  

• Rapoarte de activitate ale cadrelor didactice, a/s 2021-2022; 

• Cataloage școlare, a/s 2021-2022; 

• Rezultate la olimpiade şi concursuri școlare a/s 2021-2022;  

• Analiza testelor de evaluare sumativă; 

• Orarul semestrial și anual al evaluărilor sumative la disciplinele școlare. 

Constatări  Cadrele didactice evaluează rezultatele învățării în conformitate cu Standardele 

de eficiență a învățării, a Referențialului de evaluare a competențelor specifice 

formate elevilor și Metodologiei ECD, asigurând sprijinul individual al elevilor 

pentru obținerea rezultatelor învățării. Se respectă Regulamentul privind 

evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în 

învățământul primar și promovarea în învățământul secundar. Notele 

informative pun în evidență îmbunătățirea continuă a procesului de evaluare a 

rezultatelor învățării. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu misiunea 

școlii, cu obiectivele din curriculum și din documentele de planificare strategică și operațională 

Dovezi  • PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.03 

din 23.11.2020; 

• Plan Managerial de Activitate Educațională, anul școlar 2021-2022, aprobat 

la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 01.09.2021; 

• Planuri de activitate ale CMD, a/s 2021-2022; 

• Activități transdisciplinare, a/s 2021-2022: 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02cMRCVnr39xEG 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid03UPhS2ZfQ6jsMV 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02z8S3CQiVuf1xtd 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02U6kSEGCkGiXb 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0nWcCCQYK91aG 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0QMroSzCVxhAu1 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0qZJt964ZQS5DQ6 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0MSFqPUjc3YVz7 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0357qf4iQMvtGb99 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0oaCefUa6uAAx68 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0GoP3VGwNZHoy 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02CodqhzVT8ARA 

Constatări  Activitățile extracurriculare, planificate în Planul strategic, în planurile 

operaționale și organizate cu elevii din instituție sunt diverse: olimpiade, 

concursuri, decade, seminare pentru elevi, victorine, cursuri facultative, cluburi, 

secții sportive, campanii, acțiuni de binefacere, excursii tematice, expoziții, 

vizite la locurile de muncă ale părinților, informații tematice prezentate de elevii 

din clasele gimnaziale elevilor din clasele primare, întâlniri cu absolvenții 

pentru orientarea profesională, expoziții de lucrări, realizate la lecțiile de 

educație tehnologică și educație plastică, activități transdisciplinare, menite să 

dezvolte abilități, atitudini, competențe și să contribuie la creșterea progresului 

școlar. 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02cMRCVnr39xEG
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid03UPhS2ZfQ6jsMV
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02z8S3CQiVuf1xtd
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02U6kSEGCkGiXb
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0nWcCCQYK91aG
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0QMroSzCVxhAu1
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0qZJt964ZQS5DQ6
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0MSFqPUjc3YVz7
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0357qf4iQMvtGb99
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0oaCefUa6uAAx68
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0GoP3VGwNZHoy
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02CodqhzVT8ARA
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Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

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  • Consilii profesorale, a/s 2021-2022; 

• Lucrul cu elevii dotați pentru participarea  la concursurile școlare și 

olimpiade; 

• Pregătirea elevilor  către examenele: Cambridge, Kangorou, Comper; 

• Lucrul individual cu elevii în timpul lecțiilor și în afara orelor de curs; 

• Realizarea recuperărilor pentru evaluările sumative în clasele primare, 

gimnaziale. 

Constatări  În cadrul procesului educațional elevul are spijinul cadrelor didactice, 

psihologului, părinților, precum și al comunității, pentru obținerea rezultatelor 

școlare în conformitate cu Standardele de eficiență a învățării. Realizarea 

Standardelor educaționale acoperă toate aspectele dezvoltării personalității în 

educație – indicatori fiind performanțele obținute în toate domeniile ca 

argument al implementării eficace a Standardelor de învățare şi Referențialului 

de evaluare. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

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

educațional 

Domeniu: Management 

4.3.1. Asigurarea accesului elevilor/copiilor la resursele educaționale (bibliotecă, laboratoare, 

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

privitor la optimizarea resurselor. 

Dovezi   • Plan de activitate a bibliotecii, a/s 2021-2022, aprobat la şedința CP, proces-

verbal nr. 01 din 01.09.2021; 

• Raport de activitate a bibliotecii, a/s 2021-2022, aprobat la şedința CP, 

proces-verbal nr.01  din 01.09.2021; 

• Registre de stocare a datelor bibliotecii școlare: 

- Registrul de mișcare a fondurilor bibliotecii școlare; 

- Registrul de evidență zilnică a activității bibliotecii școlare; 

- Registrul de eliberare a manualelor; 

- Registrul-inventar; 

• Acte de donații de cărți din partea elevilor, părinților, oaspeților; 

• Fişe de evaluare a bibliotecii şcolare, a/s 2021-2022; 

• Note informative despre activitatea bibliotecii școlare a/s 2021-2022, 

prezentată la ședința CP, proces-verbal nr.05 din 31.05.2022; 

• Sala de festivități (100 locuri); 

• Sala multifuncțională și de arte; 

• Sala de sport (reparată capital); 

• Sala de informatică (25 de calculatoare de ultimă generație). 

Constatări  Laboratoarele, sala multifuncțională și de arte, sala de festivități, sala de sport, 

și biblioteca şcolară, dotate corespunzător, sunt centre de instuire şi informare, 

parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare. Ele asigură 

accesul elevilor la resursele educaționale, participării copiilor și părinților în 

procesul decizional privitor la optimizarea resurselor.  
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Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 4.3.2. Existența bazei de date privind performanțele elevilor/ copiilor și mecanismele de 

valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 

modificat sau a PEI 

Dovezi  • Plan Managerial de Activitate Educațională, anul școlar 2021-2022, aprobat 

la ședința CP, proces-verbal nr. 01 din 01.09.2021; 

• Cataloage școlare, a/s 2021-2022; 

• Participare la concursuri de sector şi municipale, a/s 2021-2022; 

• Participare  la olimpiade, a/s 2021-2022;   

• Participare la concursuri școlare, a/s 2021-2022; 

• Panoul informațional; 

• Trofee și cupe sportive, expuse în sala de sport; 

• Performanțele elevilor: 

- Concursul Internațional de Lectură și Creație Pro Lectura 2022, etapa 

locală (creație literară) cu genericul „Binele, Curajul și Demnitatea”, 

Premiul Mare – Bujor B., cl.VII„B”, locul I – Hadei C., locul II – 

Cebotari E.; locul II la Etapa Internațională – Bujor B.; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0tqLPexwWc3Q 

- Participarea a 80 de elevi (50 elevi cl.primare și 30 elevi cl.gimnaziale) 

la Concursul Internațional Cambridge, 05.03.2022; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02z3r17u1xvFwKj3 

- Concursul Internațional Lingvistic Kangorou, 11 elevi au ocupat locul 

III, 15.04.2022; 

- Concursul Bright Speakers, locul I – 2 elevi, locul II – 3 elevi; locul III – 

1 elev, 07.05.2022; 

- Concursul Internațional  de Matematică, ediția XVII, România 

„Memorialul David Hrimiuc”, Gura Humorului, 17-19.12.2021, 6 elevi 

au primit diplome de merit; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02mh6mD2LBsFNJ 

- Proiectul educațional „Firstep”, Medalia de Aur , Albu Gloria, cl.V-a 

„B”, medalia de bronz, Țurcanu Cristian, cl.a VI„A”; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0372oBzdDP9jgUr 

- Concursul de Matematică „Luminamath”, 09.11.2021; 

- Concurs la Matematică, „Steluțele Orizontului”, etapa I – 02.04.2022, 

etapa finală – 16.04.2022. 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid034eD7DSTP3vkL 

Constatări  Instituția are o bogată experiență în obținerea performanțelor elevilor dotați care 

lucrează suplimentar în baza proiectelor individualizate. Performanțele elevilor, 

stocate în baza de date, le asigură reduceri la taxa de studii, premii, excursii şi 

activități de agrement. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi  • PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal 

nr.03 din 23.11.2020; 

• Plan Managerial de Activitate Educațională, anul școlar 2021-2022, 

aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 01 din 01.09.2021; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0tqLPexwWc3Q
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02z3r17u1xvFwKj3
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid02mh6mD2LBsFNJ
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0372oBzdDP9jgUr
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid034eD7DSTP3vkL
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• Panouri informaționale „Gala olimpicilor internaționali”, 2022; 

• Perfomanțe ale elevilor, mapă; 

• Promovarea succesului elevilor la concursuri școlare. 

 

Constatări Instituția creează condiții şi posibilități de manifestare a potențialului creativ al 

elevilor. Mulți elevi sunt încadrați în activități extracurriculare. Elevii, cu 

performanțe la nivel de instituție, promovează valorile general-umane la nivel 

de sector, municipiu, republică. Munca elevilor, susținută de profesori, părinți, 

se încununează de promovarea succesului şcolar. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:  

 

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  • PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 03 

din 23.11.2020; 

• Chestionare pentru părinți/elevi; 

• Tabel de performanță a elevilor din clasele primare; 

• Ora publică cu tema „Mijloace de îmbogățire a vocabularului”, desfășurată 

în cadrul schimbului de experiență  cu Școala Gimnazială  „Spectrum”, 

Constanța , 03.02.2021; limba și literatura română,  

• Concursul Internațional de Creație Literară „Universul cuvintelor”, 

România cu genericul „Patria, ediția a VI, 2021; 

• Concursul municipal cu participare națională /internațională „Bătălia 

rimelor, ediția „N.Dabija”, 2022, etapa municipală; 

• Date și obiceuri naționale, filmulețe realizate și prezentări ale elevilor 

claselor a V-VII-a la orele de limbă și literatură română; 

• Spectacolul literar-muzical: „Lasă-ți toamnă” – cl.a BV-a „C”, profesor dna 

Burduja S., 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid06bMSjrADhouFF 

• Concursul școlar național de competență și performanță Comper, etapa I, II; 

• Parteneriate educaționale; 

• Schimb de experiență; 

• Realizarea Planului-cadru a conținuturilor curriculare; 

• Monitorizarea activității educaționale de către DG a LTOrizont – 3 

monitorizări; 

• Cursuri de formare, certificate. 

Constatări  Politica educațională în instituție prevede încadrarea elevilor în învățarea 

interactivă prin cooperare, subliniindu-se capacitățile de dezvoltare individuală. 

S-au organizat sondaje, chestionare privitor la aplicarea curriculei şi evaluarea 

rezultatelor şcolare. Rapoartele anuale ale directorilor-adjuncți şi notele 

informative confirmă implicarea activă a elevilor în viața şcolară. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

Dimenisune IV 

[Se va 

completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

• Implementarea politicilor educaționale emise de 

MEC, asigurând realizarea obiectivelor și 

misiunii școlii printr-o infrastructură dezvoltată; 

• Monitorizarea permanentă a realizării 

• Lipsa sălii de lectură. 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid06bMSjrADhouFF
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conținuturilor curriculare, a  curriculumului 

adaptat și planurilor educaționale 

individualizate; 

• Realizarea Standardelor de eficiență a învățării 

și Referențialului de evaluare, urmărind 

progresul școlar prin centralizarea performațelor 

elevilor în baza de date; 

• Optimizarea eficienței procesului educațional 

prin diverse activități extracurriculare în 

vederea dezvoltării competențelor necesare 

integrării socioumane.  

 

 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

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

echității de gen 

Domeniu: Management 

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

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

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

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

interrelaționării genurilor  

Dovezi  • PDI, anii de studii  2020-2025, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 03 

din 23.11.2020; 

• Plan Managerial de Activitate Educațională, anul școlar 2021-2022, aprobat 

la ședința CP, proces-verbal nr.01 din 01.09.2020; 

• Implicarea în activitățile extracurriculare a fetelor și băieților este plasată pe 

pagina web a instituției; 

• Raport statistic: total fete-198; total băieți-253; 

• Comisia de ANET; 

• Clasele sunt mixte, se asigură șanse egale pentru educație și performanțe 

atât fetelor, cât și băieților; 

• Materialele didactice utilizate nu promovează stereotipuri de gen; 

• Implicarea atât a fetelor, cât și a băieților în activitățile exrașcolare. 

Constatări  Planurile strategice şi operaționale cuprind activități de prevenire a discriminării 

de gen. Este asigurată echitatea de gen în activitățile curriculare şi 

extracurriculare. Elevilor şi părinților li se oferă informații privind activitățile 

de promovare a echității de gen, servicii de consiliere şi orientare în domeniul 

comunicării şi interrelaționării genurilor. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen  

Dovezi  • Cursuri de formare continuă ale cadrelor didactice cu tematici ce țin de 

egalitatea de gen; 

• Planul de activitate al psihologului școlar; 

• Planul de activitate a CMDCDP, aprobat la 01.09.2021; 

• Organizarea Învățământului Complementar. Incluziunea tuturor elevilor în 

activitățile pe interese, informație prezentată la CP, proces-verbal nr.02 din 

20.10.2021; 
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• Mediul școlar protectiv, capabil să prevină violența față de copii și să 

intervină promt pentru identificarea, referirea  și asistența copiilor – victime 

ale violenței și discriminării de gen, informație prezentată la CMDCDP, 

proces-verbal nr.08 din 14.04.2022. 

Constatări  Instituția organizează  formarea cadrelor didactice în privința echității de gen. 

Un mare rol în promovarea echității de gen îl are psihologul insituției, care 

participă la diverse stagii de formare. Sunt alocate resurse financiare pentru 

procurarea materialelor didactice şi organizarea activităților de gen. Sunt 

asigurate spații şcolare adecvate particilarităților de gen. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-

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

Dovezi  • Ședință cu părinții în clasele gimnaziale, a/s 2021-2022;  

• Training cu psihologul în clasele gimnaziale, a/s 2021-2022;  

• Informație prezentată la şedința CA  „Asigurarea elevilor la programe ce 

promovează modul sănătos de viață și egalitatea de gen, proces-verbal nr.10 

din 14.03.2022; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0GaiJX12chuQ3gF 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0DN59sQYgHPXei 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0kf9L5kEynUZ96v 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0W56Qvux3Yhfyy 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0icymKhFw8U8SjT 

Constatări  Cadrele didactice, psihologul organizează activități prin care demonstrează 

comportament nediscriminatoriu în raport cu genul şi încurajează, sprijină, 

stimulează participarea echitabilă atât a fetelor, cât şi a băieților. Elevii, 

indiferent de gen, sesisează şi acționează împotriva prejudecăților şi 

stereotipurilor de gen. 

Pondere și 

punctaj acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj:  

 

Dimenisune V 

[Se va 

completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

• Asigurarea echității de gen prin dezvoltarea 

comportamentului nediscriminatoriu, eliminarea 

stereotipurilor și prejudecăților legate de gen; 

•  Organizarea și desfășurarea activităților 

curriculare şi extracurriculare, serviciilor de 

consiliere şi orientare în domeniul comunicării 

şi interrelaționării genurilor; 

• Amenajarea și oferirea spațiilor şcolare 

adecvate particilarităților de gen. 

• Formarea la un nivel 

mai avansat a 

cadrelor didactice cu 

referire la educația de 

gen. 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

Puncte forte Puncte slabe 

• Asigurarea sistematică a sănătății, siguranței și 

protecției elevilor și colaboratorilor; 

• Oferirea serviciilor educaționale de calitate 

duce la creșterea anuală a contingentului de 

elevi; 

• Lipsa unui spațiu dotat/amenajat pentru 

organizarea pauzelor în perioada rece a 

anului; 

• Lipsa rețelei radiofonice de comunicare 

internă; 

https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0GaiJX12chuQ3gF
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0DN59sQYgHPXei
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0kf9L5kEynUZ96v
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0W56Qvux3Yhfyy
https://www.facebook.com/liceulteoreticorizont/posts/pfbid0icymKhFw8U8SjT
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• Apicarea TIC-ului în desfășurarea demersului 

instrucțional centrat pe elev; 

• Creșterea competențelor resurselor umane prin 

formare profesională, diseminarea bunelor 

practici, promovarea schimbului de experiență 

cu instituțiile din alte țări; 

• Includerea în planurile instituției  și asigurarea 

funcționalității mecanismelor de participare a 

elevilor, părinților și comunității la procesul 

decizional, cu referire la toate aspectele vieții 

școlare; 

• Organizarea diverselor evenimente interactive 

cu actanții educaționali, menite să consolideze 

relația școală-familie-comunitate; 

• Promovarea valorilor multiculturale în 

vederea conviețuirii armonioase într-o 

societate interculturală; 

• Crearea unui climat relațional de încredere, 

solidaritate și respect, bazat pe principiile 

echității şi toleranței; 

• Promovarea imaginii instituției pe rețelele de 

socializare; 

• Wi-Fi în unele săli de clasă cu capacitate 

de recepționare redusă; 

• Lipsa sălii de lectură. 

Oportunități Riscuri 

• Crearea condițiilor optime pentru oferirea 

serviciilor educaționale de calitate într-o 

școală prietenoasă copilului;  

• Stimularea morală şi financiară a elevilor cu 

rezultate deosebite în activitatea şcolară; 

• Oferirea unei game largi de activități 

extracurriculare, în vederea valorificării 

potențialului creativ al fiecărui elev; 

• Dotarea instituției cu sală sportivă modernă, 

teren de fotbal, baschet, volei, inventar 

sportiv; 

• Organizarea/finanțarea de către administrație a 

stagiilor de formare continuă a angajaților; 

• Funcționarea unui sistem loial de plată pentru 

serviciile educaționale prestate, după caz. 

• Diminuarea numărului de elevi din cauza 

scăderii natalității, plecării familiilor 

peste hotare. 
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Tabel privind nivelul de realizare a standardelor 

 

Standa

rd de 

calitat

e 

Punctaj 

maxim 

* 

Anul de studiu 

2021-2022 

Anul de studiu 

20__-20__ 

Anul de studiu 

20__-20__ 

Anul de studiu 

20__-20__ 

 

Autoevalu

are, 

puncte 

Nivel 

realizare, 

% 

Autoevalu

are, 

puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalu

are, 

puncte 

Nivel 

realizare, 

% 

Autoevalu

are, 

puncte 

Nivel 

realizare

, % 

1.1 10 10 100%       

1.2 5 5 100%       

1.3 5 5 100%       

2.1 6 6 100%       

2.2 6 6 100%       

2.3 6 6 100%       

3.1 8 8 100%       

3.2 7 7 100%       

3.3 7 7 100%       

4.1 13 12,5 96%       

4.2 14 14 100%       

4.3 7 7 100%       

5.1 6 6 100%       

Total 100 99,5 99,5%       

 


