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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

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

Domeniu: Management 

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

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

Dovezi  • Proces verbal al Consiliului Profesoral nr. 01 din 20.09.2021. 

• Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 59 din 13 

august 2021. Prezentarea Instrucțiunii privind măsurile de protecţie care 

trebuie aplicate pentru organizarea activităţii instituţiilor de învăţământ 

publice şi private în contextul epidemiologic al COVID – 19. 

•  Raportul de autoevaluare privind gradul de pregătire a Liceului Teoretic 

„Dante Alighieri” pentru noul an de studii 2021-2022 în condițiile pandemiei 

COVID-19 – prezentat la CSP. 

• Monitorizarea prezentării controlului medical al tuturor angajaților. 

• Monitorizarea prezentării fișei medicale F-027/e a copiilor la înscriere în 

clasa întâi. 

• Monitorizarea prezentării fișei medicale F-086 de către elevi la admitere 

în clasa a zecea. 

• Ordin nr. 46 ab din 01.09.2021 cu privire la constituirea Comisiei de triere. 

• Ordin nr. 28 ab din 26.08.2020 cu privire la desemnarea persoanei 

responsabile de monitorizarea stării de sănătate a elevilor şi angajaţilor. 

• Ordin nr. 29 ab din 26.08.2020  cu privire la desemnarea persoanei 

responsabile de organizarea, coordonarea și controlul aplicării măsurilor de 

prevenire a infecției COVID-19. 

• Ordin 40 ab din 19.04.2022 Cu privire la măsurile de protecție în LT „Dante 

Alighieri” în contextual stării de urgență în sănătate publică, începând cu 

18.04.2022 

• Acordarea Autorizației de funcționare nr. 008776/2021/347 din 09.03.2021 

și nr. 008783/2021/348 din 10.03.2021 a Liceului Teoretic „Dante 

Alighieri”. 

• Prezența meniului-model, pentru perioada vară-toamnă pentru alimentaţia 

elevilor coordonat cu CSP teritoriale. 

Constatări • În limita indicatorului examinat, se constată o stare bună de lucruri, care 

asigură fiecărui copil siguranța și protecția sănătății proprii. 

Pondere și 

punctaj acordat  

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

 

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

toată durata programului educativ 

Dovezi  • Există sistem de monitorizare video atât la blocul claselor mari, cât și la 

blocul claselor primare. 

• Conform Statelor de salarizare a aparatului administrativ pentru anul de 

studii 2021-2022, aprobat de către DGETS, ambele blocuri sunt asigurate 

cu pază fizică atât ziua (de către ușier), cât și noaptea (de către paznic). 

• Conform fișei post, ușierul, care asigură paza de zi, nu permite intrarea în 

instituție a persoanelor străine. 

Constatări • Pentru anul de studii 2021-2022 a fost asigurată securitatea instituției și a 

siguranței elevilor din Liceul Teoretic „Dante Alighieri” pe toată durata 

programului. Nu s-au atestat cazuri în care să nu fi fost respectată securitatea 

instituției. 

Pondere și 

punctaj acordat  

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



 

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

Dovezi  • Proces verbal al Consiliului Profesoral nr. 01 din 20.09.2021. 

Aprobarea programului zilnic de activitate în liceu, a orarului lecțiilor și al 

sunetelor pentru ambele blocuri de studii. 

• Orarul lecțiilor și al sunetelor, aprobat de către director, este afișat la panoul 

informativ al Liceului Teoretic „Dante Alighieri”. 

Constatări • Orarul lecțiilor este elaborat în conformitate cu instrucțiunile din punctul 

1.3 al Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul 

de studii 2021-2022. 

Pondere și 

punctaj acordat  

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

 

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  • În bugetul Liceului Teoretic „Dante Alighieri” anual sunt planificate surse 

financiare pentru procurarea mobilierului nou necesar. 

• În anul bugetar 2021 au fost achiziționate 40 de bănci cu scaune și 20 de 

bănci au fost renovate, schimbându-li-se partea din lemn. 

Constatări • Toți elevii din liceu sunt asigurați cu bănci corespunzător particularităților 

psihofiziologice individuale. 

Pondere și 

punctaj acordat  

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

 

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  • Bugetul pentru anul 2021 (lunile septembrie-decembrie) și 2022 

(ianuarie-mai) a fost planificat în corespundere cu necesitățile instituției.  

• Executarea bugetului pentru articolele următoare: Procurarea 

medicamentelor și a materialelor sanitare,  Procurarea materialelor pentru 

scopuri didactice, știintifice și alte scopuri, Procurarea materialelor de uz 

gospodăresc și rechizitelor de birou. 

• Dotarea cabinetelor medicale, existente la ambele blocuri de studii, cu 

toate cele necesare. 

• Dotarea cabinetelor la disciplinele școlare și a laboratoarelor din Liceul 

Teoretic „Dante Alighieri” conform normativelor de dotare minimă în 

corespundere cu ordinul MEC nr. 193 din 26.02.2019. 

• Instituția este asigurată permanent și conform necesităților cu: termometre 

non – contact, măști de protecție de orice tip și mănuși de unică folosință pentru 

personal,  mănuși de cauciuc, detergenți pentru vase și curățarea încăperilor, 

mopuri, căldări, pungi pentru gunoi,  detergenți veceu, dezinfectanți pe bază de 

clor, dezinfectant pentru mâini și suprafețe pe bază de alcool de 70%, săpun 

lichid.  

Constatări • Pentru anul de studii 2021-2022 se constată asigurarea bună cu materiale 

de sprijin, în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de 

securitate. 

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

 

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  • Act de verificare nr. 8746 din 08.09.2021 de către comisia de la CSP.  

• Acordarea Autorizației de funcționare nr. 008776/2021/347 din 09.03.2021 

și nr. 008783/2021/348 din 10.03.2021   a Liceului Teoretic „Dante 

Alighieri”. 

• În  depozitele blocului alimentar, la ambele blocuri de studii, produsele 

alimentare sunt: cu termen de valabilitate corespunzător, păstrate conform 

cerințelor prevăzute de producător (temperatură, umiditate). 

• Ordin nr. 46 ab din 01.09.2021  cu privire la constituirea Comisiei de triere. 

Constatări • Pentru anul de studii 2021-2022, la ambele cantine școlare, sunt asigurate 

condiții optime pentru prepararea și servirea hranei. La blocul alimentar de la 

clasele primare, în vara anului 2022, s-a realizat reparația capitală în toate 

secțiile de producere, s-a achiziționat mobilier, ustensile și utilaj nou. 

Pondere și 

punctaj acordat  

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

 

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

și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi  • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” sunt create condiții pentru 

respectarea igienei personale a elevilor ( 24 - numărul lavoarelor funcționale). 

• Instituția dispune de sistem centralizat de asigurare cu apă și de sistem de 

canalizare centralizat. 

• Liceul Teoretic „Dante Alighieri” dispune de apă caldă curgătoare. 

• Sunt instalate și funcționează dozatoare cu dezinfectant pentru mâini pe 

bază de 70% alcool la intrare, în locuri vizibile și accesibile, în edificiu și în 

toate sălile de clasă. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” se constată în permanență menținerea 

curățeniei în spațiile sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate, 

funcționalitate și confort pentru toți elevii. 

Pondere și 

punctaj acordat  

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

 

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

Dovezi  • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” există mijloace antiincendiare 

funcționale, amplasate la loc vizibil. 

• Există ieșiri de rezervă necesare, marcate. 

• La fiecare etaj se găsește, acroșat la loc vizibil, Planul de evacuare din 

instituție în caz de incendiu. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” se constată respectarea tuturor 

măsurilor de protecție a vieții și securității elevilor și a angajaților în caz de 

incendiu. 

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -  

 

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  • Control tematic: „Monitorizarea elaborării proiectelor de lungă durată la 

disciplina Dezvoltare personală” 12-30/09.2021. 

• Săptămâna „Siguranța ta are prioritate” 07-11/09.2021. 

• Săptămâna anti-trafic (prima săptămână a lunii octombrie 05-09/10.2021). 

• Flash   Mob   „Spune   NU   violenței!” dedicat Zilei Mondiale de Prevenirea 

Abuzului față de Copii, 19.11.2021. 



• Săptămâna siguranței pe internet (prima săptămână a lunii februarie 01-

05/02.2022).  

• Concurs municipal al tinerilor agenți ai circulației rutiere „Securitatea la trafic 

înseamnă viață!”, etapa locală, 12.05.2022. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” se constată implicarea activă a 

elevilor în desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de 

circulație rutieră, a tehnicii securității vieții, de prevenire a situațiilor de risc și de 

acordare a primului ajutor organizate la nivel de clasă, în cadrul lecțiilor de 

dezvoltare personală, educație pentru societate, și la nivel de liceu, în cadrul 

săptămânalelor realizate. 

Pondere și 

punctaj acordat  

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

Total standard 9,5 

 

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

și psihice a fiecărui elev/ copil 

Domeniu: Management 

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

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

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

Dovezi  • Plan de dezvoltare strategică a Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru 

anii 2017-2022, aprobat la ședința CA, proces verbal nr. 01 din 11 

septembrie, 2017. 

• Plan managerial anual al Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru anul 

de studii 2022-2023, discutat și aprobat la ședința Consiliului Profesoral, 

proces verbal   nr.01   din   20.09.2021. 

• Proces verbal al Consiliului Profesoral nr. 01 din 20.09.2021. 

Informarea cadrelor didactice despre Instrucțiunea ANET. 

• Ordin nr. 45 ab din 01.09.2021  cu privire la constituirea comisiei ANET. 

• Registrul de sesizări a cazurilor ANET – responsabil directorul adjunct 

pe educație. 

• Registrul de evidență a copiilor în situație de risc/CES – responsabil 

psihologul. 

• Registru de sesizări a încălcărilor disciplinare în procesul de instruire la 

distanță (Abuz/Cyberbullying/Discriminare etc.) – responsabil 

psihologul școlar.  

• Angajament cu privire la informarea despre respectarea/sancționarea în 

baza Regulamentului intern – Conform Capitolului IV, Secțiunea 4 – 

Drepturile elevilor cu spipulări privind și instruirea fizică și on-line, 

semnat de fiecare elev, părinte, diriginte, directorul liceului (Mapa 

dirigintelui) renovat anual și semnat anual. 

• Campanie de sensibilizare, postere, workshop, filmulețe demonstrative      

cu subiectul: „Fenomenul Bullyng în rândurile elevilor: cauze, 

consecințe, acțiuni de combatere.” 10-18/10.2021. 

• Ședință cu psihologul: „Activitatea cadrelor didactice în asigurarea 

protecției elevilor în mediul școlar (ANET)”. 04.01.2021. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” se constată organizarea sistematică a 

acțiunilor de colaborare cu cadrele didactice, cu familia, cu psihologul 

școlar, cu partenerii oficiali prin delegarea DGETS în sensul protecției 

elevului și de informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în 

cazurile ANET, Bullying, încălcarea  Drepturilor elevilor.     

Pondere și 

punctaj acordat  

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



 

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 fizice și psihice a copilului 

Dovezi  • Planul de activitate al serviciului psihologic în Liceul Teoretic ”Dante 

Alighieri” pentru anul de studii 2021-2022, aprobat de către directorul 

instituției, coordonat de către șeful interimar CPSP. 

• Informarea elevilor cu regulile de protecție și susținerea psihologică în 

depășirea stărilor de alertă în instruirea  pandemică. Prezentare PPT, 

psihologul școlar, subiectul: „Mă simt protejat și echilibrat” - reguli utile în 

noul format de învățare.” 01-02/09.2021, elevii claselor a V-a – a IX-a. 

• Webinar „Păstrarea echilibrului psihologic în situații de stres 

îndelungat”, psihologul școlar, cadrele didactice, 11.09.2021. 

• Webinar „Sprijinul parental în adaptarea elevilor la trecerea ciclului 

gimnazial în contextul pandemiei”, psihologul școlar, părinții elevilor 

claselor a V-a, 25.09.2021. 

• Compendiul sănătății  emoționale conform vârstei elevului. „Scrisoare 

către părinte.”, pentru toți părinții elevilor claselor a I-a – a XII-a, 14-

18/10.2021. 

• Chestionar de determinare a atitudinilor părinților față de procesul 

educativ în liceu și a stărilor psihologice a copiilor. 22-26/04.2022. 

• Lecții ale psihologului, cu elemente de training: „Comunicare asertivă 

în relaționare și colaborare” , elevii claselor a  VII-a, a VIII-a, a IX-a, 

22.04/2022. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” se constată activitatea eficientă a 

serviciului psihologic, cu utilizarea resurselor interne, dispunem de personal 

didactic și psihologic bine format pentru asigurarea protecției fizice și psihice 

a copilului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi  • Planul de activitate al serviciului psihologic în Liceul Teoretic ”Dante 

Alighieri” pentru anul de studii 2021-2022, aprobat de către directorul 

instituției, coordonat de către șeful interimar CPSP. 

• A fost elaborat și aprobat de către Consiliul Profesoral, proces verbal nr. 

01 din 20.09.2021, Angajamentul cu privire la informarea despre 

respectarea/sancționarea în baza Regulamentului intern – Conform 

Capitolului IV, Secțiunea 4 – Drepturile elevilor cu spipulări privind și 

instruirea fizică și on-line, semnat de fiecare elev, părinte, diriginte, 

directorul liceului (Mapa dirigintelui) renovat anual și semnalat anual.  

• Comisia Multidisciplinară Intrașcolară, Comisia pentru prevenirea şi 

combaterea cazurilor de ANET în mediul şcolar, Comisia pentru Protecția 

Drepturilor Copiilor convoacă ședințe la necesitate conform Planului 

anual de activitate. 

• Consilieri psihologice individuale la necesitate. 

• Activități de remediere psihologică cu implicarea elevilor cu 

comportament necontrolat și agresiv – Registrul de activitate al 

psihologului.  

• Activități de evaluare psihologică în cazul manifestărilor și intervenția 

conform datelor constatate. 



• Activități de prevenție/profilaxie a violenței.  

• Boxa încrederii plasată la loc vizibil, monitorizată de către psihologul 

școlar. 

• Registru de evidență al elevilor din grupul de risc/CES/Cazuri 

ANET/Sesizări de încălcări disciplinare în cadrul instruirii on-line. 

• Procese verbale, Note informative etc.  – completate conform 

Nomenclatorului psihologului – Acte speciale – 03. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” se constată activitatea eficientă a 

serviciului psihologic.  Pe parcursul anului de studii 2021-2022 nu au fost 

atestate cazuri de violență în relațiile elev-cadru didactic, elev-părinte, elev-

personal auxiliar, și sesizările de încălcări disciplinare în perioada instruirii 

on-line au fost examinate și realizată intervenția necesară în colaborare 

profesor-diriginte-administrația liceului-psiholog-părinte-elev. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Indicator 1.2.4. Accesul elevilor/ copiilor la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice, 

mintale și emoționale și implicarea personalului și a partenerilor Instituției în activitățile de prevenire 

a comportamentelor dăunătoare sănătății 

Dovezi  • Planul de activitate al serviciului psihologic în Liceul Teoretic ”Dante 

Alighieri” pentru anul de studii 2021-2022, aprobat de către directorul 

instituției, coordonat de către șeful interimar CPSP. 

• „Cum îmi păstrez sănătatea emoțională?” informare, classroom, 

activitate cu  elevii claselor a I-a – a V-a, 07-10/09.2020. 

• „Semne ale comportamentului de risc și autodistructiv – necesitatea 

intervenției primare a profesorului”, comunicare pentru profesori, 

27.11.2020. 

• „Agresivitatea – surse de declanșare și consecințele manifestării”, 

seminar cu elevii claselor a X-a „A”, „B”, 12-22/01.2021. 

• „Presiunea procesului educațional și a mediului habitual - axe ale 

stresului, surmenajului și dezechilibrului emoțional”,  atelier practic în 

scopul formării în cascadă cu reprezentanți ai elevilor claselor a IX-a, a X-a, 

a XI-a, a XII-a, 19.03/2021. 

• „Influența imaginii de sine a copilului ca urmare a atitudinii și stilului 

parental.”, webinar pentru părinți, 26.03.2021. 

• „Confruntările problemelor psihologice ale anului de studii 2020-2021  

în colectivitatea școlară a LT „Dante Alighieri”, comunicare pentru 

profesori, 29.05.2021. 

• Clubul liceenilor „ALTER-EGO”, activități de explorare cu elemente de 

training cu liceenii, lunar (ultima vineri a lunii). 

• „Diminuarea stărilor de anxietate”, ședințe de remediere cu elevii din 

grupul de risc, noiembrie, 2020, martie, 2021. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” se constată activitatea foarte 

eficientă a serviciului psihologic. Pe parcursul anului de studii 2021-2022 

elevii au avut acces 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 atât în 

cadrul activităților de grup, cât și în cadrul consilierilor individuale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 5 

 



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  • Ordin nr. 16 ab din 21.01.2022 cu privire la trecerea în evidență militară 

• Acord de parteneriat nr. 30 din 18.04.2022  cu Centrul de Sănătate 

Prietenos Tinerilor AMIGOS. 

• Activități planificate de către Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor 

AMIGOS cu adolescenții din clasele a VI-a – a VIII-a. (online) 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” pe parcursul anului de studii 2021- 

2022 se constată colaborarea eficientă cu familiile și cu serviciile publice de 

sănătate în promovarea valorii sănătății fizice și mintale a elevilor, în 

promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Dotarea cabinetelor psihologului, la ambele blocuri de studii, cu resursele 

necesare activității de terapie educațională: mobilier adecvat, tehnică de 

calcul, materiale bibliografice, materiale didactice. 

• Dotarea cabinetului metodic și a sălii de festivități cu resursele materiale, 

inclusiv și a celor tehnice corespunzătoare activităților psihologului 

școlar, organizate cu elevii, cu părinții sau cu cadrele didactice. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” pe parcursul anului de studii 2021- 

2022 se constată asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special 

rezervate, a resurselor materiale și metodologice pentru profilaxia 

problemelor psihoemoționale ale elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 1.3.3. Realizarea activităților de promovare/ susținere a modului sănătos de viață, de 

prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri etc., luarea măsurilor de prevenire a surmenajului și de 

profilaxie a stresului pe parcursul procesului educațional și asigurarea accesului elevilor/ copiilor la 

programe ce promovează modul sănătos de viață 

Dovezi  • Planul de activitate a asistentei medicale în Liceul Teoretic ”Dante 

Alighieri” pentru anul de studii 2021-2022, aprobat de către directorul 

instituției. 

• Planul de activitate a directorului adjunct pentru educație în Liceul 

Teoretic ”Dante Alighieri” pentru anul de studii 2021-2022, aprobat de către 

directorul instituției. 

• Control tematic: „Punerea în aplicare a Instrucțiunii privind 

organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ 

general”, septembrie, 2021. 

• Campanie de informare şi sensibilizare „Impactul calităţii produselor 

alimentare asupra sănătăţii umane”, asistenta medicală, octombrie – 

noiembrie, 2021.   

• Control tematic: „Respectarea implementării regulilor și normativelor 



sanitaro – epidemiologice de stat ,,Igiena instituțiilor de învățământ primar, 

gimnazial și liceal”, februarie, 2022. 

• Activitate extraşcolară: „Viața dincolo de lecții”, activități sportive în 

parcul  „Dendrariu”, aprilie, 2022. 

• Atelier de lucru dedicat Zilei Mondiale a Sănătății „Spune DA pentru 

sănătatea ta!”, la ora de dezvoltare personală, în toate clasele, 05-

09.04.2021. 

• Expoziţie cu caracter ecologic dedicată Zilei Pământului, organizată în 

liceu de elevii din clasele I – a XII-a, aprilie 2022. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” pe parcursul anului de studii 2021- 

2022 se constată promovarea unui șir de activități de 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 la programe ce 

promovează modul sănătos de viață. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 4,75 

 

Dimensiune I 

 

Puncte forte Puncte slabe 

• Infrastructura Liceului Teoretic 

”Dante Alighieri” asigură organizarea 

procesului educațional în raport cu 

obiectivele și misiunea acestuia. Instituția 

dispune de echipamente, materiale și 

auxiliare curriculare necesare pentru a 

asigura condiții optime pentru promovarea 

unui mod sănătos de viață. 

• Dotarea sălilor de clasă cu TIC, 

mobilier, table şcolare, table interactive, 

utilaj de performanță.                                                       

• Calculatoarele din cabinetul de 

informatică din Liceul Teoretic ”Dante 

Alighieri” sunt de generație nouă,  conectate 

la rețeaua Internet. 

• Este asigurată paza și securitatea 

vieții elevilor și a bunurilor instituției prin 

sistemul video de monitorizare. 

• Personalul didactic și auxiliar din 

Liceul Teoretic  ”Dante Alighieri” are un 

nivel de calificare ridicat şi interes pentru 

perfecţionare continuă şi dezvoltare 

profesională, asigurând condiții pentru un 

mod sănătos de viață elevilor din instituție.       

• În instituție sunt suficiente grupuri 

sanitare, menținute mereu în curățenie, 

asigurate cu săpun și uscător electric pentru 

mâini.    

• Instituția dezvoltă parteneriate 

comunitare în vederea protecției integrității 

fizice și psihice a fiecărui elev.   

• Realizarea în totalitate a activităților 

planificate. 

• Liceul Teoretic  ”Dante 

Alighieri”  nu are spațiu suficient.  

• Spațiul existent este utilizat la 

capacitatea de 127%.                                                                                                                                                                                                                                                

• Dotarea slabă a laboratoarelor 

existente din liceu. 

• Instituția nu are curte comună, 

deoarece blocul claselor primare se 

află la o altă adresă. Este foarte greu 

de gestionat și de întreținut aceste 

blocuri în stare bună (clădirile sunt 

foarte vechi, necesită reparații), dar și 

personal auxiliar (paznici, măturători) 

este necesar într-un număr mai mare.     

 



 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

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

Domeniu: Management 

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

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

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

interesul lor imediat 

Dovezi  • Planul strategic al Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru anii 2017- 

2022, aprobat la ședința CA, proces verbal nr. 1 din 11 septembrie, 2017. 

• Ordin nr. 54 ab din 21.09.2021 cu privire la constituirea Consiliului de 

Administrație, 

dovada faptului că membru al acestuia este un elev. 

• Procesele verbale ale ședințelor CA pentru anul de studii 2021-2022, 

dovada participării elevului. 

• Planul de activitate a Consiliului elevilor din Liceul Teoretic „Dante 

Alighieri” pentru anul de studii 2020-2021. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” în anul de studii 2021-2022 au 

fost puse în aplicare mecanisme de participare a elevilor la procesul de luare 

a deciziilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Consiliul elevilor al Liceului Teoretic „Dante Alighieri”. 

• Regulament de funcționare a Consiliului elevilor din Liceul Teoretic 

„Dante Alighieri”. 

• Plan de activitate a Consiliului elevilor din Liceul Teoretic „Dante 

Alighieri”. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” în anul de studii 2021-2022 a activat 

o structură asociativă a elevilor, Consiliul elevilor, constituită democratic 

și autoorganizată, care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele 

de interes pentru elevi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5 Punctaj acordat: -  

 

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  • Pagina de facebook a Liceului Teoretic „Dante Alighieri”. 

• Panouri informative în liceu. 

• Grupuri de informare ale clasei pe Viber. 

• Grupuri ale clasei, pe discipline de studii, create pe Classroom. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” în anul de studii 2021-2022 au 

funcționat eficient mijloacele de comunicare care reflectă opinia liberă a 

elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 



Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea aspectelor legate de viața 

școlară, în soluționarea problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului educațional, în 

evaluare propriului progres 

Dovezi  • Acţiune de voluntariat de caritate „Un zâmbet, o floare…”, organizată 

pentru profesorii de altădată, elevii claselor a XII-a, octombrie, 2021. 

• Acțiune de voluntariat de caritate cu genericul ”Cutia de pantofi”, 

decembrie, 2021. 

• Acțiune ecologică de voluntariat: „Și tu poți fi schimbarea pentru 

comunitatea ta!”, martie, 20221. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” se constată implicarea activă 

permanentă a elevilor în acțiunile de voluntariat organizate pentru 

soluționarea problemelor la nivel de colectiv, în consilierea aspectelor legate 

de viața școlară. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5 Punctaj acordat: -  

Total standard 4,5 

 

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

procesul educațional 

Domeniu: Management  

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

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

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

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

Dovezi  • Ordin nr. 54 ab din 21.09.2021 cu privire la constituirea Consiliului de 

Administrație, 

dovada faptului că membri ai acestuia sunt părinții. 

• Procesele verbale ale ședințelor CA pentru anul de studii 2021-2022, 

dovada participării părinților. 

• Planul de activitate a Consiliului de Administrație din Liceul Teoretic 

„Dante Alighieri” pentru anul de studii 2021-2022. 

• Ordin nr. 51 ab din 21.09.2021 cu privire la constituirea Consiliului de 

Etică, 

dovada faptului că membri ai acestuia sunt părinții. 

• Planul de activitate a Consiliului de Etică din Liceul Teoretic „Dante 

Alighieri” pentru anul de studii 2021-2022. 

• Procesele verbal ale ședințelor cu părinții organizate în anul de studii 

2021-2022 în clasele a I-a – a XII-a. 

• Chestionare Google forms aplicate părinților din instituție în scopul  

exprimării poziției proprii și a organizării procesului democratic de luare 

a deciziilor.  

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” se constată aplicarea unui set de 

proceduri, enumerate mai sus,  pentru delegarea și promovarea părinților 

în structurile decizionale, pentru implicarea lor în activitățile de asigurare 

a progresului școlar, de informare periodică a lor în privința elevilor și de 

aplicare a mijloacelor de comunicare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

interesul elevului/ copilului, și a acțiunilor de participare a comunității la îmbunătățirea condițiilor de 

învățare și odihnă pentru elevi/ copii 



Dovezi  • Acord de parteneriat cu Liceului Teoretic „ Horia Holubei”, Măgurele-

Ilfov, încheiat la data de 15.09.2021, în scopul schimbului de experiență 

”Educația ne unește” 

• Acord de parteneriat cu AO „Ecodigital”, AO „Asociația pentru 

Valorificarea Deșeurilor”, „MoldRec Group” SRL, încheiat la data de 

03.10.2021, în scopul deservire punct de colectarea a e-deșeurilor în 

încinta liceului 

• Acord de parteneriat cu Ministerul Educației Inspectoratul Școlar Județea 

Galați, încheiat la data de 20.10.2021, în scopul proiectului „Școala e 

șansa ta!” prevenirea, intervenția primară și reducerea absenteismului 

școlar 

• Acord de parteneriat cu Organizația Studenților din Universitatea Tehnică 

Cluj-Napoca, încheiat la data de 01.12.2021, în scopul stabilirea clauzelor 

commune ale celor două părți  

• Acord de parteneriat cu Asociația „Learn for you”, încheiat la data de 

01.12.2021, în scopul crearea unui climat de colaborare 

• Acord de parteneriat cu e Twinning project „Scool my second home”, 

încheiat la data de 01.12.2021, în scopul schimbului de experiență 

• Acord de parteneriat cu Asociația Generală a Învățătorilor din România, 

filială din RM IPLT „Gheorghe Asachi”, încheiat la data de 10.12.2021, 

în scopul valorificarea experiențelor pedagogice și a bunelor practice 

• Acord de parteneriat cu Boblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, încheiat 

la data de 15.12.2021, în scopul organizarea activităților de promovare a 

lecturii 

• Acord de parteneriat cu eTwinning project „Communication – the chance 

to know and discover the world”, încheiat la data de 24.12.2021 

Constatări • Liceul Teoretic „Dante Alighieri” are încheiate un șir de acorduri de 

parteneriat cu diferiți reprezentanți ai comunității, pe aspecte ce țin 

interesul elevului, și a acțiunilor de participare a comunității la 

îmbunătățirea condițiilor de învățare pentru elevi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Capacitate instituțională  

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

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

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

în activități organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate pentru toți copiii 

Dovezi  • Ordin nr. 54 din 21.09.2021 cu privire la constituirea Consiliului de 

Administrație, 

dovada faptului că membri ai acestuia sunt elevi și părinți. 

• Procesele verbale ale ședințelor CA pentru anul de studii 2021-2022, 

dovada participării reprezentanților părinților, elevilor. 

• Planul de activitate a Consiliului de Administrație din Liceul Teoretic 

„Dante Alighieri” pentru anul de studii 2021-2022. 

• Procesele verbal ale ședințelor cu părinții organizate în anul de studii 

2021-2022 în clasele a I-a – a XII-a. 

Constatări • Liceul Teoretic „Dante Alighieri” asigură dreptul părinților și al elevilor 

la participarea a câtorva reprezentanți în Consiliul de Administrație al 

instituției, cu implicarea lor, în luarea de decizii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,75 

Punctaj acordat: -  

 



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  • Ședință cu părinții claselor întăi, „Carte de vizită a Liceului Teoretic  

„Dante Alighieri”. Perspective.”,  august, 2021. 

• Ședință cu părinții claselor a cincea, „Un nou început:  primii pași în 

treapta de gimnaziu”,  noiembrie, 2021. 

• Ședință cu părinții claselor a IX-a, „Succesul stă în voința de a învăță”,   

ianuarie, 2022. 

• Ședință cu părinții claselor a XII-a, „Finalul încununează opera”,  

februarie, 2022. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” se organizează activități eficiente de 

pedagogizare a părinților și implicarea acestora ca persoane-resursă în 

procesul educational, asigurându-se un parteneriat de succes pe 

dimensiunea școală-familie. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,75 

Punctaj acordat: -  

Total standard 5,25 

 

 

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  • Plan de dezvoltare strategică a Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru 

anii 2017-2022, aprobat la ședința CA, proces verbal nr. 01 din 11 

septembrie, 2017. 

• Plan managerial anual al Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru anul 

de studii 2021-2022, discutat și aprobat la ședința Consiliului Profesoral, 

proces verbal   nr.01   din   20.09.2021. 

• Plan de activitate a Comisiei metodice „Limbă și comunicare”. 

• Plan de activitate a directorului adjunct pentru educație pentru anul de 

studii 2021-2022. 

• Organizarea Zilei Europene a Limbilor, responsabil șeful Comisiei 

Metodice Limbă și comunicare,  26 septembrie, 2021. 

• Plan de acțiuni privind organizarea Săptămânii limbii italiene (octombrie, 

2020), Săptămânii limbii engleze (noiembrie, 2021), Săptămânii 

francofoniei (martie, 2022), în scopul promovării culturii altor popoare. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” sunt promovate așa valori ca 

respectul față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă, prin 

actele reglatorii și activități organizate la nivel de instituție. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 

Dovezi  • Monitorizarea activităţilor desfăşurate în cadrul săptămânilor de limbi 

străine, responsabili – membrii administrației. 



• Realizarea feedback-ului prin poze, aprecieri, mențiuni cu partenerii din 

cominitate (reprezentanți ai UPS „Ion Creangă”, ai Ambasadei Italiei  în 

Moldova, ai Universității de Stat din Moldova, Societatea „Dante 

Alighieri” de la Roma, Alianța Franceză din Moldova) invitați la 

activitățile organizate privind diversitatea culturală. 

• Aplicarea sondajelor/ chestionarea opiniilor elevilor, a partenerilor din 

comunitate, precum și prin discuții individuale. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” administrația monitorizeză modul de 

respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice, religioase și 

valorifică multiculturalitatea prin acțiunile incluse în planul anual de 

activitate a Comisiei Metodice Limbă și comunicare, a directorului 

adjunct penrtu educație. În urma activităților organizate se realizează un 

feedback pozitiv din partea partenerilor din comunitate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

 

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  • Regulamentul intern de organizare și funcționare a Liceului Teoretic 

„Dante Alighieri”, aprobat la ședința Consiliului Profesoral, proces verbal 

nr. 01 din 11.09.2017. 

• Biblioteca școlară a liceului este dotată cu resurse informaționale 

necesare în diferite limbi de comunicare internațională. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” sunt create condiții pentru abordarea 

echitabilă a fiecărui elev indiferent de apartenența culturală, etnică, 

lingvistică, religioasă. Instituția dispune de resurse umane și 

informaționale  pentru evitarea stereotipurilor și prejudecăților. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,75 

Punctaj acordat: -  

 

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  • Campanie „Toleranța – calea spre diversitate”, responsabil - psihologul 

școlar, noiembrie, 2021. 

• Asistenţe la ore pentru observarea și valorificarea modului de promovare 

a valorilor multiculturale, responsabili – membrii administrației, pe 

parcursul anului. 

• Campanie de informare „Suntem diferiți, dar ne completăm armonios” 

campanie vizând egalitatea de șanse și promovarea toleranței și non-

discriminării între elevii școlii, responsabil – directorul adjunct pentru 

educație, februarie, 2022. 

Constatări • Se observă în Liceul Teoretic „Dante Alighieri” respectarea viziunilor 

democratice de conviețuire armonioasă prin activitățile curriculare și 

extracurriculare, prin acțiunile elevilor și ale cadrelor didactice, prin 

modul de promovare a valorilor multiculturale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,75 

Punctaj acordat: -  



Total standard 5,5 

 

Dimensiune II 

 

Puncte forte Puncte slabe 

• Elevii și părinții din Liceul Teoretic „Dante 

Alighieri” au posibilitatea de a participa cu interes la 

procesul decizional prin reprezentanții săi în 

Consiliul de Administrație, Consiliul de Etică, 

Consiliul elevilor.   

• Liceul Teoretic „Dante Alighieri” comunică 

sistematic și implică familia și comunitatea în 

procesul educațional prin intermediul lecțiilor sau în 

cadrul activităților extracurriculare. 

• Prin funcționalitatea parteneriatelor 

educaționale, prin activitatea organizată în liceu, în 

colaborare cu familia și comunitatea, elevii sunt 

pregătiți să conviețuiască într-o societate 

interculturală bazată pe democrație. 

• În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” 

administrația monitorizeză modul de respectare a 

diversității culturale, etnice, lingvistice, religioase și 

valorifică multiculturalitatea prin acțiunile incluse în 

planul anual de activitate a Comisiei Metodice 

Limbă și comunicare, a directorului adjunct penrtu 

educație. 

• În urma activităților extracurriculare organizate 

se realizează un feedback pozitiv din partea 

partenerilor din comunitate. 

• Structura asociativă a elevilor din Liceul Teoretic 

„Dante Alighieri”  este aleasă în mod democratic 

și participă la luarea deciziilor. 

• În perioada anului de 

studii 2021-2022, în 

contextul pandemiei de 

Covid-19, majoritatea 

activităților s-au 

organizat online, ceea ce 

a diminuat implicarea 

activă a elevilor sau 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 activitățile multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de 

sprijin pentru elevii cu CES 

Dovezi  • Plan de dezvoltare strategică a Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru 

anii 2017-2022, aprobat la ședința CA, proces verbal nr. 01 din 11 

septembrie, 2017. 

• Plan managerial anual al Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru anul 

de studii 2020-2021, discutat și aprobat la ședința Consiliului Profesoral, 

proces verbal   nr. 01   din   11.09.2020. 

• Regulamentul intern de organizare și funcționare a Liceului Teoretic 

„Dante Alighieri”, aprobat la ședința Consiliului Profesoral, proces verbal 

nr. 01 din 11.09.2017. 

• Ordin MEC nr. 683 din 03.06.2019 cu privire la ,,Regulamentul-cadru al 

Comisiei multidisciplinare intrașcolare din instituția de învățământ 

primar, secundar, ciclul I și II”. 



• Ordin 38 ab din 24.09.2019 cu privire la constituirea Comisiei 

Multidiciplinare Intrașcolare. 

• Ordinul nr. 1090 din 28 decembrie, 2016, privind Instrucțiunile de 

evaluare și dezvoltare a comportamentelor elevilor din învățământul 

primar și general. 

• Ordinul nr. 99 din 26.02.2015,  Metodologia de evaluare a dezvoltării 

copilului. 

• Ordin MECC nr. 672 din 01.08.2018 – privind PI. 

• Registrul activității serviciului psihologic ce cuprinte activitățile realizate 

cu copiii CES la nivel intrașcolar. 

• Rapoarte de EI eliberate de CPSP Chișinău – 1 elev, clasa I „A”. 

Constatări • Planul strategic și cel operațional al Liceului Teoretic „Dante Alighieri” 

este bazat pe politicile statului cu privire la educația incluzivă (EI), a 

strategiilor de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul EI, a 

proiectelor de asigurare a incluziunii prin activitățile multiculturale, a 

documentelor de asigurare a serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Ordin 53 ab din 21.09.2021 cu privire la constituirea Comisiei 

Multidiciplinare Intrașcolare. 

• Planul de activitate al serviciului psihologic în Liceul Teoretic ”Dante 

Alighieri” pentru anul de studii 2021-2022, aprobat de către directorul 

instituției, coordonat de către șeful interimar CPSP. 

• Referirea cazului  de incluziune școlară către CPSP, care efectuează 

evaluarea complexă a dezvoltării elevului, stabilește CES. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” funcționează eficient structurile 

necesare pentru procesul de înmatriculare și incluziune școlară a tuturor 

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

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența înmatriculării elevilor  

Dovezi  • Ordin nr. 12 ab din 24.02.2021 cu privire la constituirea bazei de date 

SIME.  

• Ordin nr. 21 ab din 07.05.2021 cu privire la constituirea bazei de date 

SIPAS.  

• Ordin nr. 12 ab din 22.02.2021 cu privire la constituirea bazei de date 

SAPD. 

• Catalogul electronic 

• Registru de fluctuație a elevilor cu evidența ordinelor de înmatriculare a 

elevilor, ordinul 01 din 01 septembrie, 2021. 

Constatări • Liceul Teoretic „Dante Alighieri” dispune de o bază de date sigură a 

elevilor din instituție (SIME, SIPAS, SAPD), inclusiv a celor cu CES, cu 

evidența permanentă a înmatriculării/exmatriculării elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 



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  • Ordin nr. 53 ab din 21.09.2021 cu privire la constituirea Comisiei 

Multidiciplinare Intrașcolare. 

• Planul de activitate a CMI pentru anul de studii 2021-2022, aprobat de 

CP, proces verbal nr. 01 din 20.09.2021. 

• Rapoarte semestriale şi anuale prezentate în cadrul şedinţelor Consiliului 

Profesoral cu privire la reuşita şcolară. 

Constatări • Permanent sunt monitorizate datele privind progresul și dezvoltarea 

fiecărui elev din Liceul Teoretic „Dante Alighieri”. În funcție de 

necesitățile elevilor, activează eficient Comisia Multidisciplinară 

Intrașcolară (CMI). 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Planurile educaționale individualizate la fiecare disciplină de studiu 

pentru elevul cu CES. 

• Ordin nr. 157-p din 15.04.2022 cu privire la organizarea instruirii elevului 

la domiciliu. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” procesul educațional se desfășoară 

în concordanță cu particularitățile și nevoile specifice ale fiecărui elev. Se 

asigură aplicarea unui Plan educațional individualizat (PEI), curriculum 

modificat, materiale didactice adecvate pentru instruirea elevului cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 8 

 

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  • Plan de dezvoltare strategică a Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru 

anii 2017-2022, aprobat la ședința CA, proces verbal nr. 01 din 11 

septembrie, 2017. 

• Plan managerial anual al Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru anul 

de studii 2021-2022, discutat și aprobat la ședința Consiliului Profesoral, 

proces verbal   nr.01   din   20.09.2021. 

• Regulamentul intern de organizare și funcționare a Liceului Teoretic 

„Dante Alighieri”, aprobat la ședința Consiliului Profesoral, proces verbal 

nr. 01 din 11.09.2017.  

• Fișa post a cadrului didactic, a dirigintelui, a psihologului, a asistentului 

medical. 

Constatări • În actele administrative ale Liceului Teoretic „Dante Alighieri” sunt 

planificate mecanisme de identificare și combatere a oricăror forme de 

discriminare și de respectare a diferențelor individuale la elevi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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



 

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

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

copiilor cu CES 

Dovezi  • Plan de dezvoltare strategică a Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru 

anii 2017-2022, aprobat la ședința CA, proces verbal nr. 01 din 11 

septembrie, 2017. 

• Plan managerial anual al Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru anul 

de studii 2021-2022, discutat și aprobat la ședința Consiliului Profesoral, 

proces verbal   nr.01   din   20.09.2021. 

• Regulamentul intern de organizare și funcționare a Liceului Teoretic 

„Dante Alighieri”, aprobat la ședința Consiliului Profesoral, proces verbal 

nr. 01 din 11.09.2017.  

• Campanie de sensibilizare, postere, workshop, filmulețe demonstrative      

cu subiectul: „Fenomenul Bullyng în rândurile elevilor: cauze, 

consecințe, acțiuni de combatere.”, 10-18/10.2021. 

• Campanie de informare „Suntem diferiți, dar ne completăm armonios”, 

responsabil – directorul adjunct pentru educație, februarie, 2022. 

Constatări • Pe parcursul anului de studii 2021-2022, au fost planificate și realizate cu 

succes, activități care au avut ca scop educația incluzivă și nevoile 

copilului cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

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

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

Dovezi  • Consilieri psihologice individuale la necesitate. 

• Activități de remediere psihologică cu implicarea elevilor cu 

comportament necontrolat și agresiv – Registrul de activitate al 

psihologului.  

• Activități de evaluare psihologică în cazul manifestării situațiilor 

discriminatorii și intervenția conform datelor constatate. 

• Activități de prevenție/profilaxie a discriminării.  

• Boxa încrederii plasată la loc vizibil, monitorizată de către psihologul 

școlar. 

• Registru de evidență al elevilor din grupul de risc/CES/Cazuri 

ANET/Sesizări de încălcări disciplinare în cadrul instruirii on-line. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” se asigură respectarea diferențelor 

individuale ale elevilor prin aplicarea procedurilor de prevenire, 

identificare, semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de 

discriminare.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Activitate incluzivă și de coeziune de grup „Școala-prietena 

preadolescenților” – psihologul școlar, decembrie, 2021. 



• Notă  informativă  „Realizarea cantitativă   a  cerințelor curriculare,   

pentru  anul de   studii 2021-2022”, prezentată la Consiliul profesoral, 

proces verbal nr. 02 din 21.09.2022, responsabil – directorul adjunct 

pentru instruire. 

• Registru de asistență la ore și la activităţi extracurriculare, desfăşurate în 

Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, pentru anul de studii 2021-2022, 

responsabili – membrii administrației.   

• Raport anual „Dinamica rezultatelor școlare”, realizat de fiecare cadru 

didactic și prezentat la Comisia Metodică, mai, 2022. 

Constatări • În anul de studii 2021-2022, în Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, s-a 

constatat realizarea echitabilă a procesului de evaluare a elevilor, s-a 

analizat progresul tuturor elevilor, inclusiv și a elevului cu CES din clasa 

I „A”, în scopul respectării individualității și tratării valorice a lor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Consilieri psihologice individuale sau de grup, la necesitate. 

• Activități de remediere psihologică cu implicarea elevilor cu 

comportament necontrolat și agresiv – Registrul de activitate al 

psihologului.  

• Activități de prevenție/profilaxie a discriminării.  

• Boxa încrederii plasată la loc vizibil, monitorizată de către psihologul 

școlar. 

Constatări • Prin activitatea profesionistă a psihologului din Liceul Teoretic „Dante 

Alighieri”, situațiile de nerespectare a diferențelor individuale și de 

discriminare sunt remediate promt.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 7 

 

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  • Spor cu caracter specific la salariu, oferit cadrelor didactice ce lucrează 

cu elevii cu CES, conform Regulamentului  intern  cu privire la tipurile și 

modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific, conform  Legii nr. 270 

din 23.11.2018.  

• Resurse financiare planificate în bugetul instituției pentru anul 2021 

necesare procurării materialelor didactice, a tehnicii de calcul, a 

mobilierului. 

Constatări • Pentru asigurarea unui mediu accesibil și sigur pentru fiecare elev, 

inclusiv cu CES, la nivel de instituție s-au identificat și s-au utilizat 

resurse financiare necesare din bugetul instituției.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5 Punctaj acordat: -  

 

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

datele de interes public 



Dovezi  • Regulamentul intern de organizare și funcționare a Liceului Teoretic 

„Dante Alighieri”, aprobat la ședința Consiliului Profesoral, proces verbal 

nr. 01 din 11.09.2017.  

• Angajamentul de confidențialitate în calitate de utilizator al prelucrării 

datelor cu caracter personal, semnat de fiecare diriginte și administratorul 

bazei de date SIME. 

• Dosarele personale ale elevilor şi ale angajaţilor din liceu sunt păstrate în 

siguranţă şi doar un număr limitat de angajaţi au acces la ele. 

Constatări • Protecția datelor cu caracter personal și accesul la acestea, în Liceul 

Teoretic „Dante Alighieri”, se realizează în strictă corespundere cu 

prevederile Legii nr.133 /2011 privind protecţia datelor cu caracter 

personal. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi  •  Acces   la  toate serviciile   oferite  de instituție  (sală   de festivități, sală   

de   sport,   teren de sport modernizat, sală  de  lectură,   2 cabinete pentru 

consiliere psihiologică dotate (la ambele blocuri), 2  cabinete medicale 

dotate (la ambele blocuri), 2 cantine amenajate (la ambele blocuri).  

• Biblioteca școlară este dotată conform cerințelor curriculare, computer, 

imprimantă. 

• Cabinetul de informatică este dotat cu 17 calculatoare de ultimă generație 

conectate la internet.  

• Sălile de clasă sunt dotate cu tehnică de calcul, televizoare, proiectoare, 

table interactive.   

• Teritoriul instituției, la ambele blocuri, este amenajat pentru odihnă și 

timp liber. 

Constatări • În limita condițiilor specifice, în Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, este 

asigurat un mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5 Punctaj acordat: -  

 

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  • Planificările de lungă durată la toate disciplinele de studiu pentru anul 

școlar 2021-2022. 

• Seminar științifico-practic „Rolul platformelor educaționale în scopul 

motivării elevilor pentru învățare.”, responsabil – directorul adjunct 

pentru activitate metodică, noiembrie, 2021. 

• Control tematic „Implementarea TIC în procesul de predare-învățare-

evaluare”, administrația, ianuarie-februarie, 2022. Notă informativă 

prezentată la ședința Comisiei Metodice pe arii curriculare. 

Constatări • S-a constatat realizarea pe parcursul anului școlar 2021-2022 a 

competențelor curriculare și valorificarea cu succes la elevi a 

competenţelor specifice disciplinelor de studiu, contribuind la sporirea 

calității procesului educaţional. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6 



 

Dimensiune III 

 

Puncte forte Puncte slabe 

• Oferirea de șanse egale pentru integrarea 

școlară și socială a tuturor elevilor din Liceul 

Teoretic  „Dante Alighieri”, inclusiv și a celor 

cu CES.                                                                                                                                                                

• Cadrele didactice din Liceul Teoretic  „Dante 

Alighieri” asigură crearea unui mediu de 

învățare dezvoltativ și sigur bazat pe cultura 

învățării care facilitează succesul fiecărui 

elev, indiferent de naționalitate, gen, origine și 

stare socială, apartenență religioasă, stare a 

sănătății . 

• Implementarea unui proces de predare-

învățare-evaluare centrat pe elev, în vederea 

asigurării succesului școlar al fiecăruia, 

creând condiții optime pentru realizarea și 

dezvoltarea potențialului propriu.  

• Gestionarea propriei dezvoltări profesionale 

continue, axată pe schimbările ce țin de 

curriculum și procesul educațional. 

•  Asigurarea relațiilor de colaborare și respect 

cu familia și comunitatea, dezvoltând 

parteneariate în sprijinul realizării unui proces 

educațional de calitate. 

•  Activităţi extracurriculare multiple în Liceul 

Teoretic  „Dante Alighieri”: concursuri, 

olimpiade, serbări, cercuri, conferințe anuale 

organizate în instituție, Zilele Dante, activităţi 

sportive diverse. 

• Administrația depune efort pentru a asigura 

instituția cu diverse mijloace didactice, 

inclusive TIC adaptate necesităților tuturor 

elevilor. 

• Proiectul blocurilor 

de studii nu este 

adaptat pentru copiii 

cu dezabilități. 

 

 

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  • Plan de dezvoltare strategică a Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru 

anii 2017-2022, aprobat la ședința CA, proces verbal nr. 01 din 11 

septembrie, 2017. 

• Plan managerial anual al Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru anul 

de studii 2021-2022, discutat și aprobat la ședința Consiliului Profesoral, 

proces verbal   nr. 01   din   20.09.2021. 

• Regulamentul intern de organizare și funcționare a Liceului Teoretic 

„Dante Alighieri”, aprobat la ședința Consiliului Profesoral, proces verbal 

nr. 01 din 11.09.2017. 

• Planul-cadru individual, coordonat cu DGETS și MEC. 

• Planul de perspectivă de formare a cadrelor didactice. 



• Procese verbale ale Comisiei de Atestare pentru anul de studii 2021-2022. 

Constatări • Administrația Liceului Teoretic „Dante Alighieri” monitorizează 

sistematic organizarea procesului educațional orientat spre creșterea 

calității educației și spre îmbunătățirea continuă a resurselor umane și 

materiale prin mecanisme reflectate în planurile strategice și operaționale 

ale instituției. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Plan de dezvoltare strategică a Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru 

anii 2017-2022, aprobat la ședința CA, proces verbal nr. 01 din 11 

septembrie, 2017. 

• Plan managerial anual al Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru anul 

de studii 2021-2022, discutat și aprobat la ședința Consiliului Profesoral, 

proces verbal   nr. 01   din   20.09.2021. 

• Regulamentul intern de organizare și funcționare a Liceului Teoretic 

„Dante Alighieri”, aprobat la ședința Consiliului Profesoral, proces verbal 

nr. 01 din 11.09.2017. 

• Notă informativă a controlului tematic: „Monitorizarea elaborării 

proiectelor de lungă durată la disciplinele de studiu”, prezentată la CA, 

octombrie, 2021. 

• Planul de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul de studii 

2021-2022. 

• Planul de activitate a Consiliului Elevilor pentru anul de studii 2021-

2022. 

Constatări • Structurile asociative ale părinților și elevilor din Liceul Teoretic „Dante 

Alighieri” realizează efectiv activitățile preconizate în planurile strategice 

și operaționale ale instituției care asigură desfășurarea unui proces 

educațional de calitate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Activitatea Comisiilor Metodice în conformitate cu Planul anual de 

activitate: „Clase primare”, „Matematică şi Ştiinţe”,  „Limbă și 

comunicare”, „Istorie și științe socio-umane”,   „Arte, tehnologii și 

sport”. 

• Rapoartele prezentate, în cadrul Consiliului Profesoral, ale Consiliului de 

Administrație, ale Comisiei de Atestare, ale Comisiei Multidisciplinare 

Intrașcolare.  

• Activitatea Comisiei de evaluare a performanțelor cadrelor didactice.  

• Fișele de evaluare a performanțelor cadrelor didactice. 

• Registrul de asistențe la ore, responsabili – membrii administrației. 

• Aplicarea chestionarelor Google forms, cu referire la comunicarea 

didactică în procesul de predare-învățare-evaluare din perspectiva 

elevilor și a părinților, decembrie, 2021. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” se constată o comunicare internă și 

externă eficientă cu privire la calitatea serviciilor prestate. Activitatea 



consiliilor și comisiilor din Instituție, asigură un mod transparent, 

democratic și echitabil al deciziilor cu privire aplicarea mecanismelor de 

monitorizare a eficienței educaționale.  

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

 

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  • Plan de dezvoltare strategică a Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru 

anii 2017-2022, aprobat la ședința CA, proces verbal nr. 01 din 11 

septembrie, 2017. 

• Plan managerial anual al Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru anul 

de studii 2021-2022, discutat și aprobat la ședința Consiliului Profesoral, 

proces verbal   nr. 01   din   20.09.2021. 

• Biblioteca școlară este dotată conform cerințelor curriculare, computer, 

imprimantă. 

• Cabinetul de informatică este dotat cu 17 calculatoare de ultimă generație 

conectate la internet.  

• Sălile de clasă sunt dotate cu tehnică de calcul, televizoare, proiectoare, 

table interactive.   

• Teritoriul instituției, la ambele blocuri, este amenajat pentru petrecerea 

timpului liber. 

Constatări • Infrastructura Liceului Teoretic „Dante Alighieri” este adaptată 

necesităților instituției și asigură organizarea procesului educațional în 

raport cu obiectivele și misiunea instituției. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Indicator 4.1.5. Prezența și aplicarea unei varietăți de echipamente, materiale și auxiliare curriculare 

necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale acestuia, a 

curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate 

Dovezi  • Planificarea anuală a bugetului instituției. 

• Asigurarea elevilor și a cadrelor didactice cu manuale.  

• Registrul de evidență a fondului de carte și a manualelor școlare. 

• Facturi, contracte de achiziții privind asigurarea cabinetelor cu materiale 

didactice necesare, hărți, tehnică de calcul, echipament și inventar sportiv. 

Constatări • În procesul educațional desfășurat în Liceul Teoretic „Dante Alighieri” 

pe parcursul anul de studii 2021-2022 se atestă 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. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Tabelul de tarifiere a cadrelor didactice și a personalului auxiliar pentru 

anul de studii 2021-2022. 

• Regulamentul  intern  cu privire la tipurile și modul de stabilire a 

sporurilor cu caracter specific, conform  Legii nr. 270 din 23.11.2018.  



• Regulamentul  intern  cu privire la evaluarea performanțelor cadrelor 

didactice și manageriale, conform  Legii nr. 270 din 23.11.2018.  

• Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice şi manageriale. 

• Dosarele personale ale cadrelor didactice și manageriale. 

• Cartea de ordine cu referire la personal. 

• Cartea de ordine cu referire la activitățile de bază. 

• Ordinele MEC cu referire la conferirea/confirmarea gradelor didactice, 

iulie, 2022. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” finalitățile sunt stabilite în 

conformitate cu normativele în vigoare cu privire la încadrarea 

personalului didactic și auxiliar calificat, deținător de grade didactice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

permise de cadrul normativ 

Dovezi  • Ordin nr. 314-p din 01.09.2021 cu privire la aprobarea planului individual 

de învățământ pentru anul de studii 2021-2022. 

• Ordine (nr. 63 ab din 18.10.2021, nr. 75 ab din 26.11.2021, nr. 77 ab din 

29.11.2021, nr. 32 ab din 21.03.2022, nr. 34 ab din 31.03.2022) cu referire 

la susținerea diferențelor de program. 

• Ordin nr. 48 ab din 06.09.2021 cu privire la repartizarea orelor opționale 

și a activităților extrașcolare în anul de studii 2021-2022.  

• Cererile părinților/elevilor pentru solicitarea disciplinei opționale pentru 

anul de studii 2021-2022. 

Constatări • Administrația Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, în limitele permise de 

cadrul normativ, pune cu succes în  aplicare curriculumul cu adaptare la 

condițiile locale și instituționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 13 

 

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  • Ordin nr. 157-p din 15.04.2022 cu privire la organizarea instruirii elevului 

cu CES din clasa IV „C”. 

• Monitorizarea implementării Instrucțiunii și a Planului de acțiuni la 

prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului, 

responsabil – directorul adjunct pentru educație, decembie, 2021 și mai, 

2022. 

• Monitorizarea curriculumului actualizat la disciplinele școlare, 

responsabili - echipa managerială, octombrie, 2021 și ianuarie, 2022. 

• Administrarea testelor de evaluare de către administrație la limba română 

și matematică, la clasele a V-a, a X-a, noiembrie, 2021.  

• Notă informativă analitică a rezultatelor testelor de la administrație, 

prezentată la CA. 

• Monitorizarea realizării curriculumului de către administrație prin 

asistențe la ore. 



• Controlul sistematic al cataloagelor școlare. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” are loc monitorizarea continuă a 

realizării curriculumului, prin proceduri specifice bine organizate.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

recrutare și de formare continuă a cadrelor didactice din perspectiva nevoilor individuale, 

instituționale și naționale 

Dovezi  • Plan de dezvoltare strategică a Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru 

anii 2017-2022, aprobat la ședința CA, proces verbal nr. 01 din 11 

septembrie, 2017. 

• Plan managerial anual al Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru anul 

de studii 2021-2022, discutat și aprobat la ședința Consiliului Profesoral, 

proces verbal   nr. 01   din   20.09.2021. 

• Planul de perspectivă de formare a cadrelor didactice. 

• Planul de perspectivă de atestare a cadrelor didactice. 

• Masă rotundă cu tinerii specialiști și cadrele didactice nou venite, 

administrația,  octombrie, 2021. 

Constatări • Planurile strategice și operaționale ale Liceului Teoretic „Dante 

Alighieri” conțin activități de recrutare și de formare continuă a cadrelor 

didactice din perspectiva nevoilor individuale, instituționale și naționale.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Portofoliile profesionale a cadrelor didactice și manageriale. 

• Cabinete dotate cu tehnică de calcul, materiale didactice sau inventar 

sportiv. 

• Asigurarea cu cadre didactice calificate – 100%. 

Constatări • Liceul Teoretic „Dante Alighieri” dispune de un număr suficient de 

resurse educaționale umane și materiale pentru realizarea deplină a 

finalităților stabilite prin curriculumul național. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Atelier practic „Rolul platformelor educaționale în scopul motivării 

elevilor pentru învățare.”, responsabil – directorul adjunct pentru 

activitate didactică, noiembrie, 2021. 

• Atelier practic „Influența noului demers educațional asupra formării 

capacităților de a elabora proiecte de viață și pregătire personală.”, 

responsabil – directorul adjunct pentru educație, martie, 2022. 

• Monitorizarea procesului educațional centrat pe Standardele de eficiență 

a învățării, responsabili – echipa managerială, permanent. 

• Fișele de evaluare trimestrială a performanțelor cadrelor didactice și 

manageriale. 

Constatări • Se atestă faptul că în Liceul Teoretic „Dante Alighieri” procesul de 

predare-învăţare-evaluare este centrat în permanenţă pe Standardele de 



eficienţă a învăţării. 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, se desfășoară în 

permanență de către echipa managerială. Cadrele didactice sunt evaluate 

și apreciate trimestrial cu calificative, care contribuie la stabilirea sporului 

de performanță și la motivarea financiară a acestora. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Proiectarea didactică de lungă durată la toate disciplinele școlare. 

• Proiectare didactică zilnică sau pe unități de învățare. 

• Ordin nr. 157-p din 15.04.2022  cu privire la organizarea instruirii la 

domiciliu a elevului cu CES. (Dodon Maria-Nicoleta) 

• Ordin nr. 314-p din 01.09.2021 cu privire la aprobarea planului individual 

de învățământ pentru anul de studii 2021-2022. 

Constatări • Proiectele didactice, atât cele de lungă durată, cât și cele zilnice/ pe unități 

de învățare sunt în conformitate cu principiile educației centrate pe elev 

și pe formarea de competențe, valorificând curriculumul în baza 

Standardelor de eficiență a învățării. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Ordin nr. 41 ab din 03.05.2022 cu privire la organizarea testării naționale. 

• Ordin nr. 48 ab din 27.05.2022 cu privire la organizarea examenelor 

naționale de absolvire a gimnaziului. 

• Proces-verbal al Consiliului Profesoral nr. 09 din 24 mai 2022 cu privire 

la admiterea elevilor la susținerea examenelor de gimnaziu și a 

examenelor naționale de bacalaureat. 

• Planul de activitate a Comisiilor Metodice. 

• Graficul de organizare a tezelor semestriale în sesiunea de iarnă, 2021 și 

în sesiunea de primăvară, 2022. 

• Ordinul nr. 31 ab din 18.03.2022 de organizare a pretestărilor la clasele a 

IX-a, a XII-a, aprilie, 2022. 

• Registru de evidență a rezultatelor elevilor la concursurile școlare. 

Constatări • Continuu se urmărește progresul în dezvoltarea elevilor din Liceul 

Teoretic „Dante Alighieri” prin organizarea și desfășurarea evaluării 

rezultatelor învățării, în conformitate cu standardele și referențialul de 

evaluare aprobate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Plan de dezvoltare strategică a Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru 

anii 2017-2022, aprobat la ședința CA, proces verbal nr. 01 din 11 

septembrie, 2017. 



• Plan managerial anual al Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru anul 

de studii 2021-2022, discutat și aprobat la ședința Consiliului Profesoral, 

proces verbal   nr. 01   din   20.09.2021. 

• Planul de activitate a directorului adjunct pentru educație pentru anul de 

studii 2021-2022. 

• Ordin nr. 48 ab din 06.09.2021 cu privire la repartizarea orelor opționale 

și a activităților extrașcolare în anul de studii 2021-2022.  

• Organizarea concursurilor la disciplinele școlare, la nivel local. 

Responsabili – șefii Comisiilor Metodice pe arii curriculare. Februarie, 

2022. 

• Proiectul educațional „O zi altfel”, martie, 2022 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” se organizează și se desfășoară 

diverse activități extracurriculare în concordanță cu misiunea școlii, cu 

obiectivele din curriculum și din documentele de planificare strategică și 

operațională a instituției. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Proces-verbal al Consiliului profesoral nr. 06 din 17.02.2021 cu privire la 

susținerea examenului de absolvire a gimnaziului în condiții speciale. 

• Ordine de susţinere a corigenţei, a diferenţelor de program, realizarea 

orelor de recuperare. 

• Asigurarea sprijinului individual pentru elevii veniți de peste hotare.  

• Consiliere psihologică individuală cu elevii şi părinții acestora.  

Constatări • Este menținut în continuu sprijinul individual pentru elevi, întru a obține 

rezultate în conformitate cu standardele și referențialul de evaluare 

aprobate, mai ales pentru elevul cu CES care beneficiază de curriculum 

modificat sau PEI. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 14 

 

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

educațional 

Domeniu: Management 

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

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

decizional privitor la optimizarea resurselor 

Dovezi  • Plan de dezvoltare strategică a Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru 

anii 2017-2022, aprobat la ședința CA, proces verbal nr. 01 din 11 

septembrie, 2017. 

• Plan managerial anual al Liceului Teoretic „Dante Alighieri” pentru anul 

de studii 2021-2022, discutat și aprobat la ședința Consiliului Profesoral, 

proces verbal   nr. 01   din   20.09.2021. 

• Plan de activitate a bibliotecii pentru anul de studii 2021-2022. 

• Planificarea anuală a bugetului instituției, aprobată de CA. 

• Planul de activitate a Consiliului de Administrație pentru anul de studii 

2021-2022. 

Constatări • În Liceul Teoretic „Dante Alighieri” este asigurat accesul elevilor la 

resursele educaționale necesare (bibliotecă, laboratoare, ateliere, sală de 



festivități, de sport etc.) și a participării elevilor și a părinților în procesul 

decizional privitor la optimizarea resurselor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Ordin nr. 20 ab din 02.02.2022 cu privire la constituirea bazei de date 

SIME.  

• Ordin nr. 43 ab din 10.05.2022 cu privire la constituirea bazei de date 

SIPAS.  

• Ordin nr. 46 ab din 20.05.2022 cu privire la constituirea bazei de date 

SAPD. 

• Catalogul electronic. 

• Registru de evidență a rezultatelor elevilor din cadrul concursurilor 

școlare. 

Constatări • La nivel de instituție se constată existența bazei de date privind 

performanțele elevilor și mecanismele de valorificare a potențialului 

creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 

modificat sau a PEI. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi  • Activitate de desemnare a premianţilor  Liceului Teoretic ,,Dante 

Alighieri” - „Gala Laureaților Olimpici”, responsabil – directorul 

adjunct pentru educație, mai, 2022. 

• Concurs internațional al matematicienilor „Kangourou 2022”, 

responsabil – șeful Comisiei Metodice Științe exacte, aprilie, 2022. 

• Zilele Dante - 2022, responsabil - directorul adjunct pentru instruire, mai, 

2022. 

• Registru de evidență a rezultatelor elevilor din cadrul concursurilor 

școlare. 

Constatări • În Liceul Teoretic „ Dante Alighieri” se realizează educația prin aplicarea 

unei politici obiective, echitabile și transparente de promovare a 

succesului elevului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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  • Ordin nr. 48 ab din 06.09.2021 cu privire la repartizarea orelor opționale 

și a activităților extrașcolare în anul de studii 2021-2022.  

• Cererile părinților/elevilor pentru solicitarea disciplinei opționale pentru 

anul de studii 2021-2022.  

Constatări • În procedura de concepere și de aplicare a CDȘ, elevii din Liceul Teoretic 

„Dante Alighieri” sunt încadrați activ în consultarea opiniei și luarea 

deciziei cu referire la disciplinele opționale. Totodată, elevii participă 



astfel cu entuziasm la învățarea interactivă prin cooperare, accentuându-

se capacitățile de dezvoltare individuală. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 7 

 

Dimensiune IV 

 

Puncte forte Puncte slabe 

• Existența unui plan strategic și a unui plan 

operațional de dezvoltare, care creează 

condiții de organizare și realizare a unui 

proces educațional de calitate. 

• Administrația  Liceului Teoretic „Dante 

Alighieri” utilizează toate resursele 

instituționale disponibile pentru 

asigurarea unui mediu accesibil și sigur 

pentru fiecare copil.  

• Gestionarea propriei dezvoltări 

profesionale continue, axată pe 

schimbările ce țin de curriculum și 

procesul educațional. 

• Participarea cadrelor didactice la cursuri 

de formare continuă.                                                                                                            

• Monitorizarea realizării calitative a 

procesului educaţional în Liceul Teoretic 

„Dante Alighieri”, analiza detaliată a 

acestuia în scopul susţinerii 

performanţelor şi lichidării lacunelor. 

• Rata de asigurare cu manuale a elevilor 

este de 100%. 

•  Competența managerială a echipei de 

conducere din Liceul Teoretic ”Dante 

Alighieri” care prin metode și tehnicile 

utilizate urmărește continuu eficientizarea 

procesului educațional și managerial în 

spirit democratic și constructiv. 

•  Relaţii interpersonale echilibrate şi 

democratice.                                                                                                                                                                            

• Receptivitatea și transparența echipei 

manageriale. 

• Demotivarea cadrelor 

didactice din cauza 

suprasolicitărilor în 

activitatea zilnică, a lipsei 

de timp pentru realizarea 

responsabilităților în 

continuă creștere,  din 

cauza schimbărilor care 

au loc în domeniul 

educației.                                                                                                                               

• Disfuncţionalităţile din 

relaţia şcoală-familie-

comunitate ceea ce 

generează în unele cazuri 

comportamente deviante 

ce duc la scăderea calității 

procesului instructiv-

educativ. 

•  Motivația scăzută a  unor 

elevi față de procesul 

educațional.   

 

 

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  • Conventia cu privire la drepturile copilului adoptată de Adunarea 

Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989. 

• Legea Nr. 121 din  25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii, art. 1-6, 

art. 9. 



• Campanie  „Toleranța – calea spre diversitate” – psihologul școlar, 

noiembrie, 2021. 

• Săptămâna psihologiei: „Empatia – valoare personală”, octombrie, 

2021. 

• Clubul liceenilor „ALTER-EGO” – Atelierul – „Societatea și echitatea 

de gen”. 

• Concurs „Dragobete – dulce fete”, responsabil - directorul adjunct pentru 

educație, diriginții claselor a X-a – a XII-a, februarie, 2022. 

Constatări • S-a constatat promovarea în instituție a echității de gen, prin informarea 

elevilor, 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. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi  • Activitate de formare a cadrelor didactice în parteneriat cu Asociația 

Studenților și Rezidenților în Medicină din Moldova, USMF, program 

realizat de Platforma pentru Egalitate de Gen. 

Constatări • Organizarea activităților de formare a cadrelor didactice în privința 

echității de gen este posibilă doar în parteneriat cu organizații 

nonguvernamentale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5 Punctaj acordat: -  

 

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  • Acord de parteneriat cu Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină 

din Moldova, USMF, încheiat în februarie, 2021. 

• Desfășurarea proiectului „Ghidul fetelor: ce se întâmplă cu mine?”, 

organizat de membrii SCORA, Asociația Studenților și Rezidenților în 

Medicină din Moldova, USMF, activitate realizată de Platforma pentru 

Egalitate de Gen, februarie - mai, 2021.  

Constatări • Activitățile curriculare și extracurriculare, realizate în liceu pe parcursul 

anului de studii 2021-2022, au contribuit la formarea comportamentului 

nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-cheie ale 

educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de 

gen. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5 Punctaj acordat: -  

Total standard 5 

 

Dimensiune V 

 

Puncte forte Puncte slabe 

• Copiii sunt educați, comunică și 

interacționează în conformitate cu 

principiile echității de gen 

• Realizarea eficientă a activităților de 

colaborare cu părinții. 

• Absența formărilor pentru 

cadrele didactice cu învățarea 

conceptelor-cheie ale educației 

de gen. 



 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

• Infrastructura Liceului Teoretic  „Dante Alighieri” 

asigură organizarea procesului educațional în 

raport cu obiectivele și misiunea acestuia. 

Instituția dispune de echipamente, materiale și 

auxiliare curriculare necesare aplicării 

curriculumului național. 

• Dotarea sălilor de clasă cu TIC, mobilier, table 

şcolare, utilaj de performanță. 

• Calculatoarele din cabinetul de informatică din 

Liceul Teoretic „Dante Alighieri” sunt de 

generație nouă și sunt conectate la rețeaua de 

internet.                                                                                                                                                                                            

• Personalul didactic din Liceul Teoretic  „Dante 

Alighieri” are un nivel de calificare ridicat şi 

interes pentru perfecţionare continuă şi dezvoltare 

profesională.                                                                                                                                                       

• În instituție sunt suficiente grupuri sanitare, 

menținute mereu în curățenie, asigurate cu săpun 

și uscător electric pentru mâini. 

• Toţi elevii sunt asiguraţi cu manuale. 

• Oferirea de șanse egale pentru integrarea școlară și 

socială a tuturor elevilor din Liceul Teoretic  

„Dante Alighieri”, inclusiv și a celor cu CES.  

• Tradiţia în domeniul educaţiei şi bunul renume al 

liceului dobândit de-a lungul timpului. 

• Personal didactic calificat în proporţie de 100%,  

din care 16 % au grad didactic superior, 44 % au 

grad didactic I, 25% au grad didactic II și 15% sunt 

fără grad. 

• Cadrele didactice aplică metode interactive de 

învăţare centrate pe elevi. 

• Premii la olimpiade şi concursuri şcolare la nivel 

municipal, naţional şi internaţional. 

• Promovabilitatea la testele naţionale, la examenele 

de absolvire a gimnaziului și la examenele 

naționale de bacalaureat  – 100%. 

• Activităţi extracurriculare multiple în Liceul 

Teoretic  „Dante Alighieri”: concursuri, 

olimpiade, serbări, cercuri, conferințe anuale 

organizate în instituție, Zilele Dante, activităţi 

sportive diverse. 

• Administrația  din Liceul Teoretic „Dante 

Alighieri” utilizează toate resursele instituționale 

disponibile pentru asigurarea unui mediu accesibil 

și sigur pentru fiecare copil.              

• Liceul Teoretic  „Dante Alighieri”  nu 

are spațiu suficient pentru încă un 

cabinet de informatică, sală de lectură 

spațioasă, spațiu destinat copiilor cu 

CES.  

• Spațiul existent este utilizat la 

capacitatea de 127%.                                                                                                                                               

• Dotarea slabă a laboratoarelor 

existente din liceu. 

• Clădirea şcolii şi curtea necesită 

renovare. 

• Lipsa sălii sportive (în blocul claselor 

primare). 

• Învaţământ în două  schimburi la 

clasele primare. 

• Număr mare de elevi în clasă. 

• Spaţiul în care funcţionăm este 

restrâns şi nu asigură dezvoltarea 

instituţiei. 

• Instituția nu are curte comună, 

deoarece blocul claselor primare se 

află la o altă adresă. Este foarte greu de 

gestionat și de întreținut aceste blocuri 

în stare bună (clădirile sunt foarte 

vechi, necesită reparații), și personal 

auxiliar (paznici, măturători) este 

necesar într-un număr mai mare.  

 



• Monitorizarea realizării calitative a procesului 

educaţional în Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, 

analiza detaliată a acestuia în scopul susţinerii 

performanţelor şi lichidării lacunelor. 

• Competența managerială a echipei de conducere 

din Liceul Teoretic „Dante Alighieri” care prin 

metode și tehnicile utilizate urmărește continuu 

eficientizarea procesului educațional și managerial 

în spirit democratic și constructiv. 

• Relaţii interpersonale echilibrate şi democratice.                                                                                                                                    

• Structura asociativă a elevilor din Liceul Teoretic 

„Dante Alighieri”  este aleasă în mod democratic 

și participă la luarea deciziilor. 

• Climat favorabil de colaborare între cadrele 

didactice. 

• Cadrele didactice din Liceul Teoretic  „Dante 

Alighieri” asigură crearea unui mediu de învățare 

dezvoltativ și sigur bazat pe cultura învățării care 

facilitează succesul fiecărui elev. 

• Implementarea unui proces de predare-învățare-

evaluare centrat pe elev, în vederea asigurării 

succesului școlar al fiecăruia.   

• Asigurarea relațiilor de colaborare și respect cu 

familia și comunitatea, dezvoltând parteneariate în 

sprijinul realizării unui proces educațional de 

calitate. 

Oportunități Riscuri 

• Dezvoltarea de parteneriate prin intermediul 

proiectelor pentru investiții în domeniul educației. 
• Completarea fondului de carte al bibliotecii.                                                                                                                                                                                                                                   
• Trecerea la autogestiune financiară.                                                                                                                                                                  
• Concentrarea activității instituționale prin asociere 

și atragere de fonduri extrabugetare. 
• Menținerea prestigiului  Liceului Teoretic  „Dante 

Alighieri” în comunitate.  

• Colaborarea pe verticală  între ciclurile de 

învăţământ. 

• Motivaţie înaltă pentru învăţare şi prezenţa 

concurenţei printre elevi. 

• Buna informare a cadrelor didactice asupra 

noutăţilor de pe site-urile didactice, despre 

aplicarea proiectelor de reformă în învăţământ şi a 

legislaţiei şcolare. 

• Existența posibilității perfecționării cadrelor 

didactice din Liceul Teoretic  „Dante Alighieri” 

prin participarea la acțiuni de formare continuă 

(cursuri, stagii, seminare, traininguri). 

•  Performanțele elevilor și calitatea procesului 

didactic fac ca Liceul Teoretic ,,Dante Alighieri” 

să reprezinte o instituție prioritară la nivel de 

municipiu. 

• Creșterea  numărului de elevi din 

districtul de școlarizare a Liceului 

Teoretic  „Dante Alighieri” ca urmare 

a migrării populației din localitățile 

rurale și a construcției blocurilor 

locative pe străzile  Cornului, 

Ghioceilor, Vasile Lupu, 

Alexandrescu, care se dau în 

exploatare în ritmuri rapide. 

• Din cauza  uzurii clădirilor Liceului 

Teoretic  „Dante Alighieri”, de la 

ambele adrese și a sistemelor 

inginerești învechite,  apar în 

permanență probleme și defecțiuni de 

termoficare,  apă, canalizare, energie 

electrică, acoperiș. 

• Nealocare de fonduri bugetare 

suficiente pentru investiţia în 

reabilitarea infrastructurii şcolii. 



• Revista „Dante’S” a liceului, realizată cu 

participarea elevilor şi a cadrelor didactice. 

• Dezvoltarea mijloacelor de comunicare ( pagina 

web, revista liceului, panoul informativ, sondaje, 

ședințe, discuții, opinii) prin intermediul cărora 

părinții și elevii  să-și exprime opinia.                                                                                                                                     

• Scrierea şi aplicarea proiectelor europene, care 

oferă o sursă aducătoare de resurse extrabugetare. 

• Accesul la surse externe de finanţare prin  

programe de granturi pentru dotarea cu mobilier şi 

materiale didactice. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel privind nivelul de realizare a standardelor [se completează pentru Raportul de activitate ce urmează 

a fi prezentat la ANACEC, în vederea evaluării externe]: 

 

Standard 

de calitate 
Punctaj 

maxim  

Anul de studiu 

2020-2021 

Anul de studiu 

20__-20__ 

Anul de studiu 

20__-20__ 

Anul de studiu 

20__-20__ 
 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

1.1 10 9,5 95%       

1.2 5 5 100%       

1.3 5 4,75 95%       

2.1 6 4,5 75%       

2.2 6 5,25 87,5%       

2.3 6 5,5 92%       

3.1 8 8 100%       

3.2 7 7 100%       

3.3 7 6 86%       

4.1 13 13 100%       

4.2 14 14 100%       

4.3 7 7 100%       

5.1 6 5 83%       

Total 100 94,5 94,5%       

 

* În cazul în care un anumit standard sau anumiți indicatori nu se aplică la evaluarea instituției date, la Total se va înscrie suma 

punctelor acordate prin indicatorii evaluabili. 

 

Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic: 

 
Anul de studiu Nr. total cadre 

didactice 

Distribuția calificativelor 

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător 

2020-2021 66     

      

      

      

  

Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere:  

 
Anul de studiu Nr. total cadre de 

conducere 

Rezultatele prezentării Raportului anual de activitate 

se aprobă nu se aprobă 

2020-2021 6 se aprobă  

    



    

    

 

 

 

 

 

Semnătura directorului Liceului Teoretic „Dante Alighieri”                                LECA Ala 

 


