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DimensiuneI.SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

Standard1.1.Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor/copiilor 

Domeniu:Management 

Indicator1.1.1.Prezența documentației tehnice,sanitaro-igienice și medicale și monitorizarea 

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

Dovezi  Certificatul de înregistrare a IP LT N. Bălcescu (nr.6766 din 8 

iule2014) 

 Planul de dezvoltare instituțională a IP LT N. Bălcescu pentru 

anii2017-2022(aprobat în ședința CP din 14.09.17,proces-

verbalnr.1) 

 Proiect managerial pentru anii 2021-2022 aprobat în ședința CP, 

proces-verbal nr.2 din 17.09.21 

 Autorizație sanitară pentru funcționare nr.008920/2021/422 eliberată 

de Agenția Nașională pentru sănătate publică; 

 Autorizație sanitară veterinară Seria ASVF 

nr.AS1*VF*0034163VFeliberatădeANSA; 

 Proces-verbal de control în domeniul supravegherii de stat a 
măsurilor contra incendiilor, nr.10/310 din28.10.2021; 

 Ordine de numire a responsabililor de securitatea muncii și vieții 

angajaților 

 Registrude evidențăa persoanelor care vizitează instituția; 

 Contracte de reglementare a livrării apei potabile și canalizare; 

 Contracte cu serviciile de telecomunicații, aprovizionarea cu agent 
termic; 

 Contract de asigurare a alimentației elevilor în cantina școlară; 

 Registru dispanserizare a elevilor; 

 Fișele medicale ale elevilor; 

 Registru de evidență a controlului medical al angajaților; 

 Planul de curățenie și dezinfecție a instituției 

 Graficul efectuării igienizării și dezinfecției în contextul pandemiei 

COVID-19; 

 Contracte de achiziționare a medicamentelor; 

Constatări  

Instituția dispune de autorizații eliberate de organele competente, macanisme 

și pârghii ce asigură securitatea și protecția tuturor elevilor și angajaților. 

Pondereși Pondere:1 Autoevaluareconformcriteriilor:1 Punctajacordat: -1 
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punctajacordat    

 

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

toată durata programului educativ 

Dovezi  Ordine de angajare a celor trei paznici  

 Fișa postului paznicilor;  

 Graficul serviciului paznicilor; 

 Teritoriul instituției este îngrădit cu gard de metal (320 m) și dispune de 

poartă pentru intrarea/ieșirea transportului special; 

 Iluminare pe timp de noapte a teritoriului instituției(20corpuri 

iluminiscente); 

 Instituția dispunede7camere video pentru monitorizarea intrării în liceu 
și locurilor aglomerate din interior; 

 Ordine anuale referitor la familiarizarea elevilor cu regulile de securitate 
în atelierele școlare,sălile de sport,laboratoarele de chimie,fizică și 

informatică,în perioada vacanțellor 

 Planul pregătirii în domeniul Protecției Civile ; 

 Ordine ale directorului referitor la numirea cadrelor didactice în calitate 

de însoțitori la transportarea elevilor cu autocarele școare (ordin nr.56 
abdin02.09.21) 

 Ordinul referitor la numirea șoferilor autocarelor școlare responsabili 

desecuritatea elevilor pe perioada transportării (ordin nr.55 ab 

din02.09.21) 

 Autocarele școlare sunt dotate cu registratoare video și GPS; 

 Ordinul directorului referitor la numirea responsabilului de Protecția 
Civilă(ordin ”ab„nr.47 din 23.08.21) 

 Ordine de instruire a elevilor referitor la normele de conduită și securitate 

pe perioada vacanțelor 

 Instalat Sistemul automatizat antiincendiar 

Constatări Instituția este asigurată cu pază, ușier, camere video, teritoriul este îngrădit 

,accesul se face prin intrări supravegheate. Sunt emise ordine referitor la 

instruireaelevilorvizândcomportamentulși normeledesecuritateîn perioada 

vacanțelor. 

Esteelaboratplanuldeacțiuniîncaz desituațiiexcepționale.Esteemisordinul 

referitorlanumirearesponsabililordetransportareaelevilor. 

Pondere 

șipunctaj 
acordat 

Pondere:1 Autoevaluareconformcriteriilor:-1 Punctajacordat: -1 

 

Indicator1.1.3.Elaborarea unui program/orar al activităților echilibrat și flexibil 

Dovezi  Poces verbal nr.1 din 20.08.21 al ședinței Consiliul de administrație cu 

privire la Aprobarea shemei orare a activităților didactice și extrașcolare 

 Orarul evaluărilor sumative; 

 Ordin cu privire la organizarea și desfășurareat ezelor semestriale  

 Orarul sunetelor; 

 Registrul de suplinire aorelor; 

 Ordin n.59 ”ab„din 02.09.21 Cu pivire la aprobarea orelor 

opționale, a cercurilor extrașcolare și cercurilor sportive pentru anul 

de studii 2021-2022 



Constatări În orarul activităților didactice alternează disciplinele din toate ariile curriculare 

șiasigură raportul optim între timpul instruirii formale și cel al instrurii 

neformale,între timpul de învățare și timpul de recreere. Toate activitățile 

didactice, 

extrașcolare se  desfășoară conform schemelor orare echilibrate și flexibile. 

Orarul pauzelor este stabilit în conformitate cu prevederile Planului-cadru. 

Pondere 

șipunctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluareconformcriteriilor: -1 Punctajacordat:-2 

 

Domeniu:Capacitate instituțională 

Indicator1.1.4.Asigurarea pentru fiecare elev/copil a câte un loc în bancă/la masă 

etc.,corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

Dovezi  Mobilier școlar corespunzător taliei și vârstei ( în mediu câte 30 de locuri 
înf iecare din cele 38 de săli de clasă); 

 Contracte de achiziții și acte de donații cu privire la procurarea (în 
perioada 2020-2022) a 7 seturi noi de mobilier școlar și 4 seturi din 

donații;  

 Contracte de achiziție a mobilierului în laboratoarele de chimie și 
fizică 

 Contract de achiziție a mobilierului în vestiarul instituției 

 Sala de festivități pentu 220locuri; 

 Cantina școlară pentru 220locuri; 

 2 săli de informatică cu 24 calculatoare; 

 Bibliotecașcolară și sală delectură cu20 locuri; 

 Două săli de sport; 

 2 ateliere școlare; 

 Cabinet de resurse; 

 Bufet școlar; 

 Un vestiar cu capacitate de 500 locuri. 

 Registru de evidență a mobilierului școlar. 

Constatări Instituția respectă normativele referitor la amplasarea elevilor în sălile de 

studii.Asigură fiecare elev cu spațiu și loc de studiu corespunzător vârstei, taliei și 

particularităților psiho-fiziologice individuale. Instituția a creat condiții pentru 

asigurarea învățământului la distanță/online prin achiziționarea dispozitivelor și 

conexiune la Internet.Dispune de spații amenajate și dotate pentru desfășurarea 

activităților didactice și extrașcolare. 

Pondereși 
punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluareconformcriteriilor:-1 Punctajacordat: -1 

 

Indicator1.1.5.Asigurarea cu materiale de sprijin(echipamente,utilaje,dispozitive,ustensileetc.),în 

corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 



Dovezi  Contracte de achiziție a echipamentelor și utilajelor 

 Registru de evidență (caiet de inventariere) a utilajelor,dispozitivelor și 

materialelor de sprijn la chimie, fizică, informatică, educație tehnologică 

și educație fizică; 

 Contracr de achiziție a mobilierului în laboratoarele de chimie și fizică 

 Regulile de securitate a vieții și sănătății elevilor în 

laboratoare,ateliere,săli de sport; 

 Listele cu semnăturile elevilor referitor la respectarea regulilor 

tehnicii securității pe durata programului școlar/vacanțelor; 

 40de laptopuri pentru sălile de studii; 

 28 detablete pentru procesul educațional la distanță; 

 Uniforme  de lucru pentru elevi(băieți)în atelierul de educație 



 tehnologică; 

 Boilere electrice pentru apă caldă în blocurile sanitare( 12unități); 

 Detergenți,soluții de dezinfectare, covorașe de dezinfectare a 

încălțămintei(6 unități); 

 Termometre pe bază dealcool în fiecare sală de clasă; 

 Termometre cu raze infraroșii( 8unități); 

 Truse medicale pentru transportul elevilor cu autocarele 

școlare și sălile de educație tehnologică,educație fizică, 
chimie, fizică etc; 

 Cabinete cu laboratoare la chimie și fizică; 

Constatări Instituția asigură spațiile destinate activităților didactice și extrașcolare cu 

echipamente, utilaje în concordanță cu parametrii sanitaro-igienici, cerințele de 

securitate și normele sanitare.Este asigurată cu dezinfectanți,soluții pentru 

igienizare. Din bugetul instituției au fost procurate migloace TIC pentru 

instruire.Unitățile pentru transportarea elevilor sunt asigurate cu produse 

sanitaro-igienice,registratoare video și GPS. Au fost procurate 7 camere video 

pentru supravegherea spațiilor aglomerate din instituție. 

Pondere 

șipunctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor:-0,75 Punctaj acordat: -0,75 

 

Indicator1.1.6.Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care corespund 

normelor sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalita tea și confortul 

elevilor/copiilor*(după caz) 

Dovezi  Autorizație sanitară pentru funcționare nr.008920/2021/422 eliberată 

de Agenția Națională pentru sănătate publică; 

 Autorizație sanitară veterinară 

SeriaASVFnr.AS1*VF*0034163Vfeliberată de ANSA; 

 Cantină (220locuri)și bufet școlar; 

 Cameră frigorifică; 

 Liniat ehnologică pentru prepararea bucatelor; 

 Încăperi  pentru prelucrarea materiei prime (4săli); 

 Depozit de păstrare a produselor conform cerințelor sanitaro-igienice; 

 Lista produselor interzise; 

 Contract de achiziție a serviciilor de alimentație a elevilor; 

 Ordine rereferitor la organizarea alimentației elevilor în cantina 

școlară;(ordin nr.61 ab din 03.09.21) 

 Ordine referitor la constituirea comisiei de triere nr.62 ab din 03.09.21 

 Fișele sanitare ale angajaților din cantină; 

 Planul de profilaxie aîntoxicațiilor alimentare; 

 Registru de evidență a materiei prime rebutate; 

 Registru de rebutare a bucatelor gata; 

 Acte ale comisiei de triere referitor la calitatea alimentației; 

 Lista de acumulare a produselor alimentare; 

 Contract de deratizare a spațiilr din cantină și liceu 

Constatări Instituția dispune de spații și asigură alimentația elevilor în cantina și bufetul 

școlar în conformitate cu normele sanitare în vigoare privind accesibilitatea, 



 siguranța și confortul elevilor. Elevii alimentați beneficiază de o rație 

alimentarăcare acoperă normele fiziologice de consum pe zi. Sunt emise ordine 

referitor la organizarea alimentației și periodic se întocmesc acte de control al 

calității 

alimentației. 

Pondereși 
punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conformc riteriilor:-1 Punctaj acordat: -1 

 

Indicator1.1.7.Prezența spațiilor sanitare,cu respectarea criteriilor de accesibilitate, 

funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi  8 WC-uri separate pentru băieți și fete,cu cabine individuale, în 

interiorul liceului (28 cabine pentru fete și 28pentru băieți, 20 de 
lavoare). 

 WC-urile dotate cu apă caldă și săpun,uscător electric pentru mâini. 

 Salile sportive dispun de vestiare separate pentru fete și băieți,dotate cu 

WC și lavoare; 

 UnWCesterezervatpentruelevii cuCES; 

 20delavoareînsăliledeclasășilaboratoare; 

 10lavoareînbifetul șicantinașcolarădotatecudozatoarepentru 

săpunlichidși uscătoarepentrumâini; 

 Vestiarcucapacitateade 800delocuri. 

Constatări Instituția respectă normativele sanitaro-igienice în vigoare: o oală de closet la 

30elevi, lavoare - unul la 60 elevi, apă caldă, dozatoare cu săpun lichid, 

uscătoareelectrice pentru mâini. Blocurile sanitare sunt repartizate în mod egal 

pentru 

feteșibăieți.Instituțiainvesteșteresursefinanciarepentrumodernizareaspațiilor 

sanitare. 

Pondere 

șipunctaj 
acordat 

Pondere:1 Autoevaluareconformcriteriilor:-1 Punctajacordat: -1 

 

Indicator1.1.8.Existențașifuncționalitateamijloacelorantiincendiareșia ieșirilorderezervă 

Dovezi  Proces-verbal nr.10/310 din 28.10.2021de control în 

domenilsupravegheriidestatamăsurilorcontraincendiilor; 

 Contract de achiziție a serviciilor de instalare a Sistemului 

antiincendiar automatizat în valoare de 438 mii lei 

 PlanuldeacțiunilaProtecțiacivile 

 OrdinulreferitorlaconstituireagrupuluioperativlaPC nr.46 ab din 30.08.21 

 Panouri de afișaj cu informații relevante amplasate la toate etajele (câte 

2laetaj) 

 Planurideevacuarecu indicatoarepentrufiecareetaj 

 Mijloacedeprimăintervenție,stingătoare(câte2lafiecareetaj) 

 6ieșiri derezervăfuncționale 

Constatări Instituțiaasigurăsecuritateaelevilorșiangajațilorprinechipareacustingătoare,amplasa

reaschemelordeevacuare,organizareaantrenamentelorlaProtecția 

civilă, identificarea căilor de ieșire pentru situațiile de urgență. Este 

elaboratplanul de acțiuni la Protecția Civilă, sunt emise ordine privitor la 

organizareaantrenamentelorlaProtecțiaCivilă.Căiledeieșiresuntmarcatecuindicato

aredediferiteculori. Eleviișiangajațiisuntinstruițireferitorlacăilede evacuare.Sunt 
afișate,lalocurivizibile,telefoaneledecontacta serviciilor112. 



Pondere 

șipunctaj 
acordat 

Pondere:1 Autoevaluareconformcriteriilor:-1 Punctajacordat: -1 



Domeniu:Curriculum/proceseducațional 

Indicator1.1.9.Desfășurareaactivitățilordeînvățareșirespectarearegulilordecirculațierutieră,atehnicii

securității, deprevenire asituațiilor deriscșide acordareaprimului ajutor 

Dovezi  Ordin nr.65 ab ”ab” din 06.09.21 Cu privire la formarea atitudinilor 
șideprinderilor de comportament responsabil al elevilor în caz de 

situațiiexcepționaleși/sau derisc; 

 Proces-verbal nr. 2 din 17.09.2021 al ședinței Consiliului 

Profesoralreferitor la aprobarea Planului de acțiunide formare a 

deprinderilor 

șiatitudinilordecomportamentresponsabilîncazdesituațiiexcepționaleși/

sauderisc. (Proiect managerial). 

 Planul de organizare instituțional de intervenție în cazuri de ANET 

acopilului,ședințaCPproces-verbalnr.2din17.09.2021.  

 Ordinul nr.77ab din 01.10.21 Cu privire la organizarea Lunarului securității 

cibernetice 

 Ordinul nr.101 ab din 06.12.21 Cu privire la numirea responsabililor 

de recepționarea, evidența și repartizarea testelor rapide pentru 

detectarea SARS COV-2 

 Ordinul nr.90 ab din 01.11.21 Cu privire la organizarea Campaniei 

Să creștem fără violență 

 Plandeacțiuniîncadrul 

Campaniei”Săconstruimolumemaicorectășimaisănătoasă”(12-28.04.21) 

 Ordin nr.60 ab”, din 03.09.21 cu privire la aprobarea Planului de 

acțiuniprivindreducereafenomenului deviolență îninstituție; 

 Ordinulnr.16”ab”din17.02.21”Cuprivirela 

familiarizarea/formareaangajațilorinstituțieicu ”Metodologiadeaplicare 

aProceduriide 

intervențieînidentificareaasistențașiprevenirea cazurilordeANET ” 

 Registreșcolare (completatela disciplinele Dezvoltarea personală, 
altedisciplineșcolareși Managementul clasei) 

 ProiectedidacticelaDezvoltareapersonală; 

 Registrecusemnăturiale elevilor șiinstrucțiuniîndomeniul securității; 

 Ordinulreferitor lanumirearesponsabilului laPC; 

 

Constatări Sunt emise ordine referitor la instruirea elevilor cu privire la respectarea regulilor 

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

deacordare a primului ajutor. Sunt elaborate planuri de acțiuni menite să 

asiguresecuritatea elevilor în mediul școlar, comunitar, familiar etc. În cadrul 

orelor deDezvoltarepersonal,Managmentulclasei,ședințecupărințiisuntprezentate 

soluțiideprevenire,evitare,rezolvareasituațiilorderisc. 

Pondereși 
punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluareconformcriteriilor:-1 Punctajacordat: -1 



Totalstandard 9,75 
 

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției 

integritățiifiziceșipsihicea fiecărui elev/copil 

Domeniu:Management 

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

colaborarecu familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul 

protecțieielevului/ copilului și de informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în 

cazurileANET 

Dovezi  

 Planul de organizare instituțională și de intervenție în cazuri de ANET 

a copilului, ședința CP proces verbal nr. 2 din 17.09.2021. 

 Plan de acțiuni în cadrul Campaniei Naționale ”Săptămâna de luptă împotriva 

traficului de ființe umane”, proces -verbal nr.6 din 27.01.22 al ședinței CA 

 Ordinnr.60 ab”,din 03.09.21 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni 

privind reducerea fenomenului de violență în instituție; 

 Demersuri către APL, Comisariatul de poliţie, CPDC, regisrul de evidență a 

documentelor Ieșiri 

 Registru de evidenţă a Fişelor de sesizare în cazuri de ANET; 

 Caiet de procese-verbale ale şedinţelor CPDC;  

 Ordinnr.64”ab”din06.09.21cu privire la constituirea CPDC; 

 Ordin ab nr. 60 din 03.09.20 referitor la numirea coordonatorului acţiunilor 

de prevenire, identificare, raportare şi identificare a cazurilor de 

abuz,neglijare, exploatare şi trafic al copilului; 

 Ordinnr.16”ab”din17.02.21 cu privire la familiarizarea/formarea 

angajaților instituției cu Metodologia de aplicare a Procedurii de intervenție 

în identificarea, asistența și prevenirea cazurilor de ANET; 

 Procesul- verbal nr.6 din 22.02.21 al ședinței Comisiei metodice Consiliere şi 

Dezvoltare Personală cu privire la respectarea Metodologiei de aplicare 

aProceduriideorganizare  instituțională șideintervențiealucrătorilor 

instituțieiîncazurile deANET; 

 Monitorizarea frecvenţeie levilor şi încadrării în cercuri extraşcolare 
aelevilordin grupulderisc; (Catalogul clasei,dosarele personalealeelevilor) 

 

Constatări Administrația instituției respectă actele normative în vigoare referitor 

laorganizarea instituțională de intervenție în cazurile de ANET. Colaborează 

cupărinții, APL, poliția, în aplicarea procedurilor legale în acest sens. 

Desfășoarăacțiuniînbazaplanuriloroperaționaleșiinformeazădesprerezultateleac

estoraînnoteleinformative.Cadreledidactice, nedidacticeșieleviisuntinstruiți 

(contrasemnătură) referitorlaprevenitreașicombaterea,raportareacazurilorde 

ANET. 

Pondereși 
punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluareconformcriteriilor:-1 Punctajacordat: -1 



Domeniu:Capacitateinstituțională 

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

(serviciidesprijinfamilial,asistențăparentalăetc.)pentruasigurareaprotecțieifiziceșipsihiceacopilulu

i 

Dovezi  Listacusemnăturileangajaților referitorlafamiliarizarea/informareareferitorla 

implementarea Procedurii de organizare instituţională şi de intevenţie 

încazuriledeANET.) 

 Asigurarea angajaților cu Fișe de sesizare a cazurilor de ANET. (Fișa 

desesizare). 

 Registru de înregistrarea Fișei desesizare; 

 Boxapentruplângerișireclamații anonimereferitor lacazurideANET; 

 Cabinetuldeconsiliere/asistențăpsihologică «Galaxiasufletului” 

 Centrulderesurseeducaționale; 

 Caietdeprocese-verbalealeşedinţelorCPDC; 

 Ordinnr.64”ab”din 06.09.21cuprivirela constituireaCPDC; 

 Sesiuni de comunicare „Abuzul asupra copilului-abuzul emoţional”; 

(Panouinformative,suport informative online ) 

Constatări Administrațiainstituțieasigurăformareacadrelordidactice,elevilor,părinților, 

informareacuactelenormativeîn 

vedereacomportamentuluiînsituațiideANET.Cadrele didactice sunt instruite 

privitorla completării actelor de sesizare acazurilor de ANET. Este pusă la 

dispoziție boxapentru plângerile și reclamațiileanonimealeelevilor,angajaților 

referotorlasesizareacazurilordeANET și 

violențăînmediulșcolar/comunitar. 

Pondereși 
punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluareconformcriteriilor:-1 Punctajacordat:-1 

 

Domeniu:Curriculum/proceseducațional 

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

violență(relațiielev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar) 

 

Dovezi  Proces- verbal nr. 2 din 17.09.2021 al Consiliului Profesoralcu privire 

laaprobarea Planul de organizare instituțională și de intervenție în cazuri 

deANETa copilului.(În Programul managerial)  

 Ordinnr.60 ab”,din 03.09.21 

CuprivirelaaprobareaPlanuluideacțiuniprivindreducereafenomenuluideviolenț

ăîn instituție; 

 Procesverbalnr.7din17.03.21alşedinţeiComisieiMetodicedeConsiliereşiDezvo

ltarePersonalădespreorganizareaseminarului”Deviantașcolară”; 

 Proces- verbal nr.8 din15.04.21 al şedinţei CM de Consiliere şi 

DezvoltarePersonală cu privire la sesiunea de informare despre Bullyngul în 

mediulșcolar; 

 Plandeacțiuniîncadrul 

CampanieiNaționale”Săptămânadeluptăîmpotrivatraficului de ființe umane”, 

proces- verbal nr.3 din 21.10.20 al 

ședințeiComisieiMetodicedeConsiliereşiDezvoltarePersonală; 

 Planuldeorganizareinstituționalășideintervenție 

încazurideANETacopilului,ședințaCPprocess-verbal nr. 1din 

12.09.2020. 



 Plandeacțiuni încadrulCampanieiNaționale”Săptămânadeluptăîmpotriva 



 traficuluideființeumane”,procesverbalnr.3din21.10.20alședințeiCMdeConsili

ereşiDezvoltarePersonală; 

 Plandeacțiuniîncadrulsăptămânii,aprobatdedirectorulliceului,”Siguranțataarep

rioritate ”(02-06.09.2019, 04-08.05.2020) 

 Plandeacțiuniîncadrul 

Campanieinaționale”Săptămînacombateriitraficuluideființeumane”(1

9-25.10.2020) 

 Plan de acțiuni în cadrul Campaniei ”Să construim o lume mai corectă și 

maisănătoasă”(12-28.04.21) 

 Seminarul instrutiv-metodic pentru cadrele didactice Prevenirea violenței în 

mediul școlar, proces-verbal nr.2 din 16.10.21 al Comisiei metodice 

Consiliere și dezvoltare personală 

 Planuldeactivitatealpsihologuluișcolar; 

 Fișapostuluiangajaților; 

 ProiectedidacticelaDezvoltareapersonală 

Constatări Îninstituțiesuntelaborateplanuridemăsurișiactivitățireferitorlacombatereaoricăruitip

deviolențăînconformitatecuactelenormativeîn vigoare. 

Administrația liceului, cadrele didactice organizează diverse activități 

deprevenire și combatere a violenței în școală, în relațiile elev-elev, elev-

cadrudidactic, elev-personal auxiliary, elev –părinte/tutore. Este asigurată 

asistențapsihologului, logopedului și cadrelor didactice de sprijin. Toate cazurile 

deviolențăsuntraportateși discutateîncadrulComisieiMetodicedeConsiliereşi 

DezvoltarePersonalășiComisiapentruprotecțiaDrepturilorcopilului. 

Pondere 

șipunctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluareconformcriteriilor: -1 Punctajacordat:-1 

 

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

dezvoltăriifizice, mintale și emoționale și implicarea personalului și a partenerilorInstituției în 

activitățiledeprevenireacomportamentelor dăunătoaresănătății 

Dovezi  Ordin 82 “p”05.09.2016 cu privire la angajarea cadrului de sprijin  

 Ordin .nr.105din 01.09.2020cu privire la angajarea cadrului de sprijin  

 Ordin119“p”01.09.2021cuprivirela angajarealogopeduluișcolar 

 Planuldeactivitate aCadrului didacticdesprijin 

 Graficul activităților individuale și micro grup în Centrul de 

resurseeducaționaleincluzive  

 Registrudeevidențăa copiilorcuCES 

 Plandeactivitateapsihologuluișcolar;  

 Plandeactivitate alogopedului școlar; 

 Dosarele elevilorcuCES conformnomenclatorului; 

 Fișademonitorizareaprogresuluicopilului; 

 FișădeevidențăaseviciuluiprestatepentrueleviicuCES; 

 Lucrăriefectuatedecătre elevi; 

 Registrudeobservațiișisugestiiapersoanelorcareviziteazăinstituția; 

 Registrudeevidențăde educațiesanitare; 



Constatări Instituția este asigurată cu cadre didactice de sprijin, psiholog și logoped 

școlar.Sunt elaborate planurile de activitate ale acestora. În instituție se duce 

evidențacopiilor cu CES, este monitorizată starea sănătății elevilor.Sunt 

organizate viziteale medicilor de familie din Centrul de sănătate publică din 

localitate. Instituțiaasigură accesul elevilor la servicii de sprijin, pentru asigurarea 

dezvoltării 

fizice,mintaleșiemoționaleprindiverseserviciișipoliticideprotecție.Estenecesarde 

intensificataportulparteneriloreducaționali. 

Pondere 

șipunctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare  conform criteriilor: -

0,75 

Punctajacordat:-1,5 

Totalstandard 4,50 
 

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  Programul de activitate al serviciului medical; 

 Ordin nr. 144 „ab” din 14.09.18 cu referire la aprobarea Planului de acțiuni 
privind controlul tutunului în instituție; 

 Procese -verbale ale ședințelor cu părinții claselor 1-12; (Portofoliul 

dirigintelui) 

 Ordinnr. 36”ab„din 12.05.21 Cu privire la delegare la Turneul de Rugby-7; 

(Anexa1.3.1.4) 

 Ordin nr. 187 „ab” din 14.12.18 cu privire la delegarea elevilor la Competiții 

sportive ; Anexa 1.3.1.5) 

 Ordin nr. 182 „ab” din 07.12.18 cu privire la delegarea elevilor la Competiții 

sportive; 

 Ordinnr. 53 „ab”din 01.04.22  cu privire la organizarea și dsfășurarea 

Campaniei de informare și educație „PRO Sănătate” 

 Plan de acțiuni în cadrul Campaniei Campaniei de informare și 

educație „PRO Sănătate”, (perioada 01-30.04.2022); 

 Expoziție de postere cu genericul „Viața e frumoasă, dacă ai grijă 

de ea!”, Proces verbal nr.3 al ședinței CE din 19.11.2021;  

 Campania de informare „Sănătatea mea depinde de țigara ta!” 

Proces verbal nr.6 din 16.02.2022 al ședinței CE; 

 Campania Salubrizarea de toamnă, conform  Ordinului nr.70 „ab” 

din 16.09.2021; 

 Odinul nr.65 „ab” A din 06.09.2021 cu privire la formarea 

atitudinilor și deprinderilor  de comportament responsabil al 

elevilor în caz de situații excepționae și/sau de risc; 

 Plan de acțiuni privind  formarea atitudinilor și deprinderilor  de 

comportament responsabil al elevilor în caz de situații excepționae 

și/sau de risc; 

 Ordinnr. 56 „ab”din 18.04.22  Cu privire la totalurile ațiunii de salubrizare 

„Lieul nostru-casa noastră”; 

 Odine de instruire a elevior referitor la normele de conduită și securitate pe 

perioada vacanțelor: nr.87 ab din 22.10.2021, nr.104 ab din 20.12.2021 

nr.33 ab din 04.03.2022; 



 Ordinnr. 46 „ab”din 24.04.22 cu privire la delegarea elevilor privind 

participarea la Campionatul național la Rugby-7 în perioada 26.03-09.04.22,  

responsabil Zolotoriov Gheorghe; 

 Ordinnr. 73 „ab”din 20.05.22 cu privire la delegarea elevilor privind 

participarea la etapa finală a Campionatul național la Rugby-7 la 21.05.22,  

responsabil Zolotoriov Gheorghe; 

 Ordinnr. 74 „ab”din 20.05.22 cu privire la delegarea elevilor privind 

participarea la Festivalul rugbystic din mun. Chișinău la 22.05.22, responsabil 

Zolotoriov Gheorghe; 

 Ordinnr. 47 „ab”din 28.03.22 cu privire la delegarea elevilor privind 

participarea la competițiile sportive la volei (fete), în perioada  28.03- 

01.04.22,  responsabil Zolotoriov Gheorghe; 

 Ordinnr. 54 „ab”din 08.04.22 cu privire la delegarea elevilor privind 

participarea la competițiile sportive la volei ( băieți), în perioada  11.04- 

15.04.22,  responsabil Zolotoriov Gheorghe; 

 Ordinul nr.77 ab din 23.05.2022 referitor la numirea responsabilului de 

evidență și repartizare a biletelor în taberee de odihnă în sezonul estival 

2022; 

 Registru de evidență a persoanelor/ partenerilor educaționali care 

viziteazăinstituția (CPSP/SAP Chişinău, Neovita) la participarea în 

Programeeducaţionale: „12Plus” Campaniile Viața Ta are prioritate” 

Atenţie, copii!StopANET! 

 Indicatoare referitor la interzicerea fumatului în instituție; 

 Proiecte didactice la ”Dezvoltarea personală” (Portofoliul dirigintelui); 

 

Constatări În instituție sunt elaborate planuri de acțiuni de colaborare cu familia, 

alțisubiecți/ parteneri educaționali în vederea promovării valorii sănătății fizice 

șimintale a elevilor. Eleviiși cadrele didactice, familiile, pe parcursulanilor, 

aufost implicați în diverse activități de promovare a modului sănătos de viață. 

Suntemise ordine ce vizează protecția vieții și sănătății elevilor. Elevii 

liceuluiparticipă la competeții sportive la nivel instituțional, național, 

internațional. 

AufostefectuatevizitedeinformarealereprezentanțilorCentruluidesănătate 

Publică,InspectoratulGeneraldePoliție,Neovita,SAPChișinău. 



  

  

Pondere 

șipunctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluareconformcriteriilor:-1 Punctajacordat: -2 

 

Domeniu:Capacitate instituțională 

Indicator 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor 

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

pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 

Dovezi  Cabinetul psihologului; 

 Centrul de resurse educaționale; 

 Cabinetul logopedului; 

 Planurile de activitate ale serviciului psihologic; 

 Registru seviciului psihologic; 

 Fișe de evidență a elevilor de către serviciul psihologic; 

 Seminar instructiv –metodic”Modalităţi de evaluare orală: tehnici, grile de 

apreciere, notare, elaborate  în baza Referenţialului de Evaluarea 

Competenţelor specifice formate elevilor” (scenariu 

 Seminar municipal pentru cadrele didactice de sprijin din 30.10.2018 

organizatîncadrul instituției(Agendaseminarului,scenariu)(A 

 Ordin nr172 ”ab”din23.11. 2018Cuprivirela premiereacadrelor 

didacticepentru organizarea la un înalt nivel a seminarului teoretico- practic 
pentruCadreledidacticedesprijin din 30.10.2018( 

 Ordinulnr.179”ab”din03.12.2018Cuprivire ladelegareaelevilorla 

Festivaluldeintegrareacopiilorcunecesitățispeciale 

 Scenariuloreipublicesusținutedecadruldidacticdesprijinîncadrul 

Săptămâniipromovăriiincluziunii 

 Proiect transnațional " Ursulețul de 

pluș”https://www.storyjumper.com/book/read/97382946,în parteneriat cu 

școala –Gimnaziu ”Ecaterina Teodoroiu”, Brăila, România si" Centrul 

orășenesc 

altinerilornaturalistidinCiorescu"scopulproiectuluidezvoltareaabilitilor de 
lecturașiascultareeficienta lacopiii cuCES 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.storyjumper.com/book/read/97382946
http://www.storyjumper.com/book/read/97382946


  

Constatări Instituția dispune de spații special rezervate pentru acordarea  sprijinului elevilor în 

depășirea problemelor psiho-emoționale în scopul evitării suprasolicitării 

emoționale a elevilor. A fost emis ordin și efectuată informarea și formarea 

cadrelor didactice referitor la implementarea”Instrucțiunii”Managementul 

temelor pentru acasă”. Instituția a oragnizat seminare cu teme actuale și de interes 

pentru cadrele didactice, a găzduit seminarul municipal al cadrelor didactice 

desprijin cu diseminarea bunelor practici ale cadrelor din instituție. Sunt elaborate 

și aprobate planurile de activitate ale serviciilor psihologic, logopedic și a 

centrului de resurse educaționale. În cadrul instituției au fost organizate activități 

de formare  a cadrelor didactice și elevilor referitor la profilaxia problemelor 

psiho-emoționale. 

Pondere 

șipunctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluareconformcriteriilor:-1 Punctajacordat:-1 

 

Domeniu:Curriculum/proceseducațional 

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  PDLD la disciplina Dezvoltare personală (Unitatea”Modul sănătos de viață”); 

 Ordinnr. 53 „ab”din 01.04.22  cu privire la organizarea și dsfășurarea 

Campaniei de informare și educație „PRO Sănătate” 

 Plan de acțiuni în cadrul Campaniei Campaniei de informare și 

educație „PRO Sănătate”, (perioada 01-30.04.2022); 

 Expoziție de postere cu genericul „Viața e frumoasă, dacă ai grijă 

de ea!”, Proces verbal nr.3 al ședinței CE din 19.11.2021;  

 Campania de informare „Sănătatea mea depinde de țigara ta!” 

Proces verbal nr.6 din 16.02.2022 al ședinței CE; 

 Campania Salubrizarea de toamnă, conform  Ordinului nr.70 „ab” 

din 16.09.2021; 

 Ordin nr. 59 ”ab” din 02.09.21 cu privire la aprobarea orelor opționale, a 

cercurilor extrașcolare și secțiilor sportive;  

 Proiecte didactice de lungă durată la disciplina opțională ”Educația pentru 

sănătate”; 

 Ordine referitoare la respectarea regulilor de comportament și securitatea 

elevilor pe perioada vacanțelor; nr.87 ab din 22.10.2021, nr.104  ab din 

20.12.2021 nr.33 ab din 04.03.2022;  

 Ordin nr. 09 „ab” A din 01.02.21 Cu privire la implementarea înistituțiea 

Programului Educațional Școlar Online ”DespreTine”; 

 Cataloagele școlare/secții sportive; 

 Organizarea ședințelor tematice cu părinții (Portofoliul dirigintelui) 

 Scenarii competițiilor ”Starturi vesele”;  

 Registru de sugestii și observații a persoanelor aflate în vizită; 

 Schema orară în conformitate cu prevederile Planului-cadru, aprobate la 

ședința Consiliului Administrației din luna septembrie a fiecărui an; (proces 

verbal nr.1 din 01.03.2020 al Consiliului deAdministrație) 



Constatări Ordinele emise reglemetează acțiunile menite să prevină suprasolicitarea elevilor  

În timpul activităților didactice și extrașcolare; să formeze competențe  atitudinale 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 față de propria sănătate. Administrația liceului, cadrele didactice implementează 

măsuri de promovare a modului sănătos de viață, de ameliorare și prevenire a 

surmenajului și de profilaxie a stresului prin intermediul diverselor activități ce țin de 

confortul fizic și moral. Părinții sunt instruiți referitor la repartizarea 

eficientă  a timpului necesar pentru pregătirea temelor și a odihnei copiilor. 

Pondere 

șipunctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluareconformcriteriilor:-1 Punctajacordat: -2 

Totalstandard 5,00puncte 

AnalizaSWOT.DimensiuneaSănătate,Siguranță,Protecție 

Puncteforte 

1) Instituțiadispunededocumentația 
tehnică,sanitaro-

igienicășimedicalășiasigură respectarea 

normelor sanitaro-igienice; 

2) Instituția are un buget echilibrat 

carepermite acoperirea chetuielilor 

pentruîntreținerea spațiilor, dar și 

rezervepentrumodernizareaacestora; 

3) Instituțiaesteasiguratăcupazădeno

apte,ușier, cameravideo; 

4) Instituția dispune de cantina și 

bufetșcolar, bloc sanitar modernizat 

dotat cuapăcaldă, punct medical, 

izolator; 

5) Mobilierul școlar 

corespundeparticularităților 

de vârstă 

șipsihofiziologiceindividuale

; 

6) Programul/orarulactivitățilordidacticeș

i extracurriculare este echilibrat 

șiflexibil; 

7) Eleviiauaccesla serviciiledesprijin; 

8) Elevii sunt transportați în condiții 

desiguranță. 

Puncteslabe 

1) Infrastructurainstituțieinecesitămoder

nizare:acoperișul,fațada; 

2) Motivarea slabă a cadrelor 

didacticepentrumodernizareabazelmateria

lainstituției. 

Oportunități 

1) Valorificarea eficientă a 

propriilorresurse și executarea 

chibzuită aBugetuluiinstituției. 

2) Diversificareasurselordeveniturie

xtrabugetare. 

3) Participarea în proiecte în 

scopulconsolidăriicapactățiiinstituți

onale. 

Riscuri 

1) Fonduriinsufiientepentru 
modernizareabazeimaterialșididacti

ce; 

2) Planificareadefectuoasăaresurselorfinanci

are; 

3) Scădereapopulațieișcolare. 

 

 

 
 



DimensiuneII.PARTICIPAREDEMOCRATICĂ 

*Standard2.1.Copiiparticipălaprocesuldecizionalreferitorlatoateaspecteleviețiișcolare[Sta

ndardul nu seaplică IET] 

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 

 

 Slide-show „Proiect de dezvoltare a IPLT „Nicolae Bălcescu” 2017-  2022: Ținta strategică 4: 

Programe educaționale specifice necesității  de formare a elevilor (slide 18); 

 PAI 2021-2022: Planul instituțional de implementare a standardelor de calitate: Familiarizarea 

elevilor cu activități de gestionare a mijloacelor  bugetare în cadrul orelor opționale și  în 

activitățile extracurriculare; 

 PAI 2021-2022: Ședințele Consiliului de administrație; 

 PAI 2021-2022: Programul de activitate al Senatului școlar; 

 Ordinul nr. 74 din 27.09.2021: constituirea Consiliului de administrație; 

 Ordinul nr. 145-ab din 14.09.2018: constituirea Comisiei de etică: 

 Ordinul nr. 64 „ab” A din 06.09.2021: constituirea Comisiei pentru drepturile copilului; 

 Pagina web a instituției. 

Instituția asigură mecanisme de participare a elevilor în procesul decizional. PDI, care există ca 

prezentare PPT,  mizează pe „organizarea Senatului școlar astfel încât membrii acestuia să  participe activ 

la bunul mers al programului educativ din școală cu implicație directă în societate”. PAI include 

Programul de  activitate al Consiliul elevilor, prezintă  elevii în calitate de membri ai Consiliului de 

administrație, Consiliului de  etică, Comisiei pentru drepturile copilului, cu instrumente de implicare a  

potențialului elevilor în activitatea instituției. Funcționează site-ul liceului, inclusive și pagina Consiliului 

elevilor cu reflectarea activității elevilor. 

  Punctaj acordat: 0,5 

 

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  Proces-verbal nr. 01 din 08.09.2021: constituirea Senatului școlar; 

 PAI 2021-2022: Programul de activitate al Senatului școlar; 

 Proces-verbal  nr. 01 din 08.09.2021al ședinței Senatului școlar: aprobarea 

Programului de activitate al Senatului școlar pentru a.ș.  2021-2022; 

 Raport de activitate al Senatului școlar 2021-2022, prezentat la ședința 

Senatului, proces-verbal nr. 9 din 23.05.2022; 

 Ordinul nr. 74 din 27.09.2021: constituirea Consiliului de administrație; 

 Ordinul nr. 145-ab din 14.09.2018: constituirea Comisiei de etică: 

 Ordinul nr. 64 „ab” A din 06.09.2021: constituirea Comisiei pentru dreptu-  

rile copilului; 

 Acces la Internet în cadrul instituției. 

Constatări În instituție este constituită, în baza alegerilor libere, structura asociativă a  elevilor, 

Consiliul elevilor. Senatul este constituit  democratic, iar președintele său este ales 

http://ltciorescu.educ.md/senatul-elevilor/
http://ltciorescu.educ.md/senatul-elevilor/


din membrii deja ajunși în senat.  Elevii fac parte din  câteva structuri instituționale 

importante, în primul rând – din Consiliul de  administrație, li se oferă dreptul la 

exprimarea opiniei. Senatul școlar  activează în parteneriat cu Consiliul local al 

tinerilor din comună. 

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

 

 

Indicator 2.1.3. Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a  

elevilor/ copiilor (pagini pe rețele de socializare, reviste și ziare școlare, panouri informative etc.) 

 

Dovezi  Platformele G Suite, Google Classroom ș.a. care oferă acces la infor-  mare/ 

instruire; 

 Pagina web a instituției; 

 Pagina web a Consiliului elevilor pe Instagram (senatul.balcescu 

 Laptopuri pentru activități didactice și extracurriculare (40 de unități,  câte unul 

în fiecare sală, contract de achiziții); 

 Sală de computere conectată la internet, donată în cadrul Proiectului  Yout – 

Hub; 

 Grupuri ale colectivelor claselor în aplicația „Viber”; 

 Panouri de afișaj; 

 Boxă de opinii și sugestii. 

Constatări Instituția a pregătit mijloace de comunicare pentru exprimarea democratică  a opiniilor 

diverselor categorii de actori educaționali: boxa de sugestii,  panourile cu anunțuri, 

grupuri ale claselor, diriginților și părinților claselor  pe rețele de socializare. Prin 

intermediul acestora elevii, părinții își pot  exprima opinia cu privire la toate aspectele 

de interes. Elevilor li se oferă  posibilități de instruire la distanță pe platforme 

educaționale, concomitent  cu posibilitățile de a prezenta temele realizate și întrebările 

referitoare la  pasajele studiate la clasă. 

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

evaluare propriului progress 

 

Dovezi  PAI 2021-2022: Organizarea Zilei autoconducerii în școală; 

 Registrul de procese-verbale ale CA; 

 Registrul de procese-verbale ale Senatului școlar; 

 Campania ecologică „Reciclează și dă o viață nouă”, anul 2018-2019/2022; 

 „Sunt mândru că sunt roman”, acțiune informative, process verbal nr.4 din 14.12.2021; 

 „Fii Moș Crăciun pentru o zi”. Acțiune de caritate;proces verbal nr.4 din 14.12.2021; 

 Salvează o inimă”, Acțiunea de caritate, proces verbal nr.4 din 14.12.2021; 

 „Fii alături de noi”, acțiune de voluntariat pentru familile refugiate din Ucraina; proces 

verbal nr.6 din 28.02.2022; 

 Proces verbal nr.5 din 11.01.2022, referitor la organizarea sondajului în alegerea Cursului 

opțional; 

 Proiectul educațional „Răspândește lumină în jurul tău”, târg de caritate pentru azilul de 



câini Laica; Proces verbal nr.7 din 22.03.2022;  

 Raport de activitate al Senatului școlar 2018-2019, discutat la ședința  Senatului, proces-

verbal nr. 9 din 23.05.2022. 

Constatări Elevii sunt implicați în diverse activități la nivel instituțional și local, de  consiliere a aspectelor 

legate de viață școlară. Elevii manifestă dorința de a se implica în proiecte de diferit ordin, de  

cele mai multe ori – proiecte comunitare, dacă acestea răspund intereselor  lor. Elevii realizează 

voluntar activități din calendarul școlar ori legate de  disciplinele de studiu. Potențialul civic al 

liceenilor este remarcabil.  

  
 Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,25 

Total standard 3,25 
 

 

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

educațional 

 

Domeniu: Management 

 

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

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

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

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

 

Dovezi  Ordinul nr. 74 din 27.09.2021: constituirea Consiliului de administrație; 

 Procesele-verbale ale ședințelor cu părinții, per clasă, cu delegarea  unui 

reprezentant în Consiliul părinților; 

 Registrul de procese-verbale ale Consiliului de administrație; 

 Registrul de procese-verbale ale Consiliului părinților; 

 Scenariul și agenda seminarului instructiv-metodic „Planificarea strate-  gică 

a instituției de învățământ”, 06.12.2017; 

 Pagina web a instituției; 

 Grupurile de părinți pe aplicația Viber; 

 Panoul informativ dedicat părinților. 

Constatări Părinții elevilor din liceu au o structură asociativă – Consiliul părinților, care  are un 

președinte, un plan de activitate. Părinții deleagă în mod democratic reprezentanți în 

Consiliul de administrație. Implicarea lor în CA este  destul de remarcabilă. Părinții 

cunosc organigrama instituției, sunt la  curent cu structurile acesteia și cu atribuțiile 

de funcție ale reprezentanților  structurilor vizate. Instituția planifică mijloace de 

informare periodică a  familiei pe marginea situației elevului la clasă. Liceuldispune 

de pagina web a instituției, site-ul său oficial prin intermediul căreia se informează 

periodic  despre  activitatea școlară. 

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

 

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 f/n între Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști  și  IPLT 

„Nicolae Bălcescu” pentru 2018-2021; 

 Acord de parteneriat nr. 1 din 20.07.2017: implementarea Proiectului 

Youth Hub-Centru de educație alternativă pentru tineri; 

 Acord de parteneriat, Colegiul Național „Nicolae Titulescu”, Pucioasa-  Dâmbovița, 

România nr. 726 din 30.10.2018; 

 Acord de parteneriat cu grădinița nr. 220 din 22.08.2019; 

 Programe educaţionale: „YoutHub”, „12Plus”, „Ghidarea în cariera  profesională”, 

campaniile „Atenţie, copii!”, „Stop ANET!”; 

 Acord de colaborare între IPLT „N.Bălcescu” cu Rețeaua Națională a Centrului elevilor 

(RNCE); 28.10.2021 

 Campania ecologică „Reciclează și dă o viață nouă”, anul 2018-2019-2022; 

 Campania „Salvează o inimă!”, decembrie 2021. 

 „Un mediu curat, o viață mai bună” Acțiune de salubrizare la nivel comunitar; process 

verbal nr. 8 din 13.04..2022; 

 

 

   Constatări  Instituția promovează și valorifică parteneriate cu reprezentanții 

comunității  pe aspecte ce țin de interesul elevilor.  Printre  

colaborările eficiente cu reprezentanții comunității este conlucrarea 

cu  Primăria comunei Ciorescu, pe dimensiuni ce țin de legătura 

școală-  familie. Liceul inițiază campanii în care atrage elevi, 

pedagogi, părinți,  consăteni. Actorii comunitari se implică  în 

activitățile inițiate de  instituție, în proiecte educaționale axate pe 

ghidarea în carieră, formarea  competențelor digitale, dezvoltarea 

abilităților de comunicare, socializare și  integrare a copiilor etc. 

 0,75  

 

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  Ordinul nr. 74 din 27.09.2021: constituirea Consililui de administrație; 

 Proces-verbal nr. 01 din 25.08.2020 al Adunării generale a părinților,  privind 

delegarea reprezentanților părinților în componența CA; 

 Dispoziția de delegare de către Primarul comunei a reprezentantului  APL în 

Consiliul de administrație, 16.09.2019; 

 PAI 2021-2022: Planul de activitate al Consiliului de administrație; 

 Registrul proceselor-verbale ale Consiliului de administrație; 

 Ordinul nr. 145 din 14.09.2018: constituirea Comisiei de etică; 

 Tabelul semestrial și anual al reușitei elevilor; 

 Tabelul performanțelor școlare;  



 Cereri de solicitare a disciplinei opționale (învățământ primar). 

Constatări Instituția asigură angajarea părinților în procesul de  luare a deciziilor. Consiliul de 

administrație activează  eficient, se întrunește cu regularitate, urmează agende 

proiectate în prealabil, iar din chestiunile neplanificate abordează preponderent 

subiecte ce  țin de pandemie. Părinții, elevii, repezentantul APL nu prea au inițiative 

în a  propune agenda ședinței CA. Instituția pune la dispoziția actorilor și partenerilor 

educaționali mijloace democratice de comunicare, posibilități de a  aborda subiecte 

orientate spre educația de calitate pentru toți copiii. Drepturile părinților și APL sunt 

asigurate prin  reprezentarea în Consiliul de administrație și în variate comisii ale 

instituției. 

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

 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

 

Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinților și a comunității  

la elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea  

acestora și a altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educational 

 

Dovezi  Proiectul activității de parteneriat cu părinții „O zi altfel”, 17.05.2019; 

 Proiect de benefacere „Fii Moș Crăciun pentru o zi”;proces verbal nr.4 din 

14.12.2021; 

 Salvează o inimă”, Acțiunea de caritate, proces verbal nr.4 din 14.12.2021; 

 „Fii alături de noi”, acțiune de voluntariat pentru familile refugiate din 

Ucraina; proces verbal nr.6 din 28.02.2022; 

 Proces verbal nr.5 din 11.01.2022, referitor la organizarea sondajului în 

alegerea Cursului opțional; 

 Proces verbal nr.7 din 22.03.2022, cu privire la organizarea unui Târg de 

mărțișoare, în susținerea azilului pentru câinii de la azilul din Ciorescu;  

 

Constatări Administrația instituției susține participarea reprezentanților Consiliului elevilor, 

Consiliului părinților, APL în elaborarea Proiectului de dezvoltare a  instituției 

pentru 2017-2022 și a altor documente programatice. Pentru  argumentarea acestei 

poziții instituția oferă puține dovezi, preponderent  referitoare la solicitarea cursurilor 

opționale. Părinții participă  la elaborarea suportului pentru activități didactice  și 

extracurriculare. Familia și comunitatea sunt implicate în organizarea și  realizarea 

activităților educaționale. Reprezentanții Consiliului elevilor participă la elaborarea 

scenariilor activităților și monitorizează cu interes specific vârstei  realizarea 

acestora. 

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



Total standard 3,5 

 

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  PAI 2021-2022, compartiment: activitatea extracurriculară; 

 Proiectul instituțional: „Ziua autoconducerii”, anual pe 5 octombrie sau  în 

preajma acestei date; 

 Scenariile activităților școlare: „Festivalul etniilor”, „Caravana de  Crăcin”, 

„Mărțișor”, „Festivalul cântecului pascal”, „Bucătăria etniilor din 

Republica Moldova”, „Zilele Europei” etc.; 

 Proiecte didactice la limba engleză, limba rusă, literatura universală,  istoria 

românilor și universală, educația pentru societate etc., examinate  aleatoriu. 

Constatări Instituția proiectează  manifestări de natură interculturală, cu participarea diverșilor  

actori educaționali. Prin activitățile incluse în proiectul managerial al  directorului 

adjunct, în proiectele de dirigenție se  promoveazș  diversitatea culturală, religioasă, 

lingvistică. Într-o comunitate polifonică în  acest sens, instituția asigură toleranța 

etnică și religioasă, implică elevi de  varii etnii în activități culturale comune. 

Interviul cu elevii  arătă că  asemenea activități se desfășoară în cantitate suficientă. 

Prin ele, elevii  sunt formați în spiritul echității, corectitudinii și respectului reciproc, 

iar  implicarea activă a lor contribuie, conform afirmațiilor intervievaților, la  

cimentarea relațiilor interpersonale, la evitarea eventualelor conflicte de  gen, la 

combaterea stereotipurilor și prejudecăților. 

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

 

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

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

instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea  

principiilor democratice 

 

Dovezi  PAI 2021-2022: Planul instituțional de implementare a standardelor de  calitate; 

 PAI 2021-2022: Planul de lucru al directorului adjunct pentru activitatea extracurriculară; 

 PAI 2021-2022: Planul de lucru al CMI; 

 PAI 2021-2022: Planul de lucru al psihologului școlar; 

 Fișe de asistență la ore și activități extracurriculare; 

 Rapoarte statistice care includ analiza structurii etnice a contingentului  de elevi; 

 Boxa pentru reclamații și sugestii. 

 
 Planurile structurilor  instituționale includ obiective ce țin de respectarea drepturilor 

copilului,  indiferent de apartenența etnică, lingvistică, religioasă. În instituție sunt  

înmatriculați elevi de diferite etnii și grupuri religioase. Periodic, se organizează acțiuni 

de caritate cu reprezentanți ai diferitelor culturi religioase.  Boxa de reclamații și sugestii 

oferă posibilitatea de a sesiza posibile situații  de discriminare. 

 Pondere: 1  Evaluarea conform 

criteriilor: 0,75 

 Punctaj acordat: 0,75 

 



 

Domeniu: Capacitate instituțională 

 

Indicator 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev/  copil 

indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică, religioasă, încadrarea în  promovarea 

multiculturalității, valorificând capacitatea de socializare a elevilor/ copiilor și  varietatea de resurse 

(umane, informaționale etc.) de identificare și dizolvare a stereotipurilor și  prejudecăților 

 

Dovezi  Sala de festivități, cu capacitate amplă, cu posibilități vaste de desfășu-  rare a 

activităților, cu echipamente adecvate mediului; 

 Cantina largă, încăpătoare, cu mese și scaune pentru fiecare copil 

care vrea să se alimenteze; 

 Meniuri diverse, conforme normelor sanitare, aprobate de părinți; 

 Curte pitorească largă; 

 Sală de sport; 

 Delegări ale elevilor, cu diverse destinații: Ordin nr. 62 „ab” din 06.05.2022 , nr. 

87 „ab” din 14.06.2022, Ordin nr. 47 „ab” din 28.03.2022, Ordinul nr.95 „ab” 

din 17.11.2021, Ordin nr. 71 „ab” din 18.05.2022  „Cu privire la deplasare”, și 

participare la diverse concursuri/competiții; 

 Ordinul nr. 59 „ab” din 02.09.2021 cu privire la aprobarea orelor opționale, a 

cercurilor extrașcolare și secțiilor sportive pentru a.s. 2021-2022, proces verbal 

nr.1 din 01.09.2021 al ședinței Consiliului Profesoral.: 

 Suport metodologic pentru diriginți, în aspectul identificare și dizolvare a  

stereotipurilor și prejudecăților; 

 Resurse informaţionale ce anticipează consecinţele negative ale stere-  otipurilor 

şi prejudecăţilor, în CREI și în cabinetul psihologului. 

Constatări Instituția se adresează în mod egal elevilor de diferite etnii și culturi și  promovează, atât 

la lecții, cât și în activitățile extracurs, principii specifice  de combatere a stereotipurilor 

și prejudecăților. În liceu sunt create condiții  pentru respectarea diversității și se 

valorifică suficient capacitatea de  socializare a elevilor și  resursele de identificare și 

dizolvare a germenilor  de discriminare. Condițiile logistice presupun spații și resurse 

pentru  implicarea tuturor copiilor în orice aspecte de viață școlară. Interviul cu  elevii a 

confirmat mediul favorizant pentru comunicare, condițiile bune de socializare puse la 

dispoziția tuturor. La orele de Dezvoltare personală, se  organizează discuții pe tema 

multiculturalismului și a evitării stereotipurilor. 

 

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

 

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  Proiectele didactice anuale la disciplinele socioumaniste, cu secvențe  ce țin de 

viziunile democratice de conviețuire armonioasă într-o socie-  tate interculturală; 

 Proiecte didactice anuale la disciplina Dezvoltare personală, cu secven-  țe ce țin 

de promovarea valorilor multiculturale; 

 Proiecte didactice anuale la disciplina Educație pentru societate, cu  secvențe ce 

țin de învățarea  comportamentului bazat pe democrație; 

 Proiect didactic anual la disciplina opțională „Istoria trăită – istoria  povestită”; 

 Proiect didactic anual la disciplina opțională „Educație pentru drepturile  

omului”; 

 Festivalul local „Mărțișor 2022”; 

 Ordin nr. 62 „ab” din 06.05.2022 Cu privire la delegarea elevilor  privind 

participarea la Competiția Națională „Ce? Unde? Când?” la data de 07.05.2022;  

 Ordin nr. 46 „ab” din 24.03.2022 Cu privire la delegarea elevilor  privind 

participarea la Campionatul național din Moldova la Rugby-7 în perioada 26.03-

09.04.2022;  

 Concursul național de dans „Paradis dance”, Fălești, RMoldova;  Ordinul nr.95 

„ab” din 17.11.2021 Cu privire la deplasarea ansamblului de dans „VIVAT” al 

IPLT Nicolae Bălcescu; 

 Concursul Republican de dans „Dance for Life”, Bălți, RMoldova; Ordin 104 

„ab” A din 20.12.2021 Cu privire la deplasarea ansamblului de dans „VIVAT” 

al IPLT Nicolae Bălcescu; 

 Concursul internațional de dans, Iași, România; Ordin nr.58. „ab” A din 

01.04.2022, Cu privire la deplasarea ansamblului de dans „VIVAT” al IPLT 

Nicolae Bălcescu; 

 Concursul internațional de dans „Danube dance fest ”, Galați, România; Ordin 

nr.75 „ab” A 20.05.2022,  Cu privire la deplasarea ansamblului de dans 

„VIVAT” al IPLT Nicolae Bălcescu; 

 Proiectul educațional „Răspândește lumină în jurul tău”, târg de caritate pentru 

azilul de câini Laica;  

 Activități de caritate pentru persoanele defavorizate/veteran, pensionari, familii 

social vulnerabile; 

 Proiecte de lecție la limba engleză, limba rusă, literatura universală,  istoria 

românilor și universală, educația pentru societate etc., examinate 

aleatoriu. 

Constatări Obiectivele activităților curriculare și ale celor din afara orarului de bază  sunt orientate 

spre formarea competențelor atitudinale și comportamentale  în contextul conviețuirii 

armonioase în comunitatea școlară și în societate  în ansamblu, în conformitate cu 

standardele școlii prietenoase copilului.  Cadrele didactice promovează, respectul 

valorilor naționale și  ale minorităților etnice, religioase sau de altă natură. Elevii și 

cadrele  didactice participă voluntar în diverse activități extracurriculare, astfel se  

creează condiții egale de valorificare a potențialului fiecărui elev și se  respectă 

principiul multiculturalității. 

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

Total standard 4,25 

Puncte forte  Promovarea parteneriatelor educaționale cu reprezentanții comunității pe 

aspecte ce țin de interesul elevilor. 

 Utilizarea de către Consiliul elevilor a paginii web. 



Puncte slabe  

 Implicarea parțială, a structurilor asociative ale elevilor  și părinților în viața 

școlară. 

 Utilizarea restrânsă a platformelor educaționale electronice, în  favoarea 

grupurilor de pe rețele de socializare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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   PAI,( aprobat la Ședința CP din 17.09.2021, proces verbal nr.2) compartimente:   

  Planul de activitate al Comisiei multidisciplinare intrașcolare;  

  Planul de activitate al psihologului școlar;  

  Planul de activitate al logopedului școlar;  

  Planul de activitate al Senatului școlar;  

  Planul de activitate al cadrului didactic de sprijin; o 

 Planul consilierilor individuale a copiilor cu CES 

 Ordinul nr. 82-p din 05.09.2016, cu privire la angajarea cadrului didactic de 

sprijin;  

 Ordinul nr. 65 ”ab„ din 06.09.21 Cu privire la constituirea Comisiei 

multidisciplinare interne ;  

 Ordinul nr. 64 A”ab„ din 06.09.21 Cu privire la constituirea Comisiei de 

protecție a drepturilor copiilor 

  Fișa postului CDS, elaborată în baza Reperelor metodologice privind activitatea 

cadrului didactic de sprijin în instituțiile de învăţământ;  

  Fișa postului psihologului școlar, elaborată în baza Reperelor metodologice 

privind activitatea psihologului în instituțiile de învățământ;  

 Registrul de evidență a elevilor în situații de risc;  

  Registrul de evidentă a copiilor cu CES 2021-2022; 



  Agenda și lista participanților șrdinței de lucru pentru cadrele didactice 

„Educația incluzivă – educație pentru fircare ”Familiarizarea membrilor CMI cu 

recomandările specialiștilorSAP în urma evaluării complexe. Aprobarea echipei 

PEI pentru elevii incluși în grupul cu CES, Consultații pentru CD în vederea 

elaborării PEI și CM.”, septembrie, 2021;  

 Proces- verbal nr. 2 din 17.09.2021 al ședinței Ședința Consiliului Profesoral cu 

privire la aprobarea  Proiectul managerial al activităților educaționale pentru anul 

școlar 2021-2022; 

 Proces- verbal nr. 2 din 17.09.2021 al ședinței Ședința Consiliului Profesoral cu 

privire la aprobarea  Planul de activitate a CMI pentru anul școlar 2021-2022 

 Portofoliul Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare; 

 Procese verbale ale ședințelor CMI 

 Ord.67 ”ab” din 06.09.21 ”Cu privire la desfășurarea controlului special 

Elaborarea proiectelor de lungă durată la toate disciplinele, a Curriculumurilor 

modificate și PEI; elaborarea proiectelor de lungă durată la disciplinele opționale 

în anul școlar 2021-2022”  

Constatări Planul strategic și cel operațional al liceului includ ținte clare  și activități specifice 

de aplicare a politicii statului cu privire la educația incluzivă. A fost constituită 

Comisia Multidisciplinară intrașcolară. Activitățile didactice ale copiilor cu CES 

sunt efectuate conform orarului aprobat. Se efectuează controale ale calității 

implementării proiectelor didactice de lungă durată cu adaptări curriculare și a celor 

elaborate în baza curriculumului modificat. Activitățile didactice ale copiilor cu 

CES se coordonează cu părinții și se înscriu într-un orar aprobat. Cadrele didactice 

sunt formate în cunoștință de cauză,  în funcție de particularitățile copiilor cu CES, 

familiilor lor. Documentele ce țin de asigurarea serviciilor de sprijin pentru elevii cu 

CES se întocmesc la zi. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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

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

pentru copiii cu CES 

Dovezi   PAI,( aprobat la Ședința CP din 17.09.2021, proces verbal nr.2) compartimente:  

  Planul de activitate al Comisiei multidisciplinare intrașcolare; o 

 Planul de activitate al Comisiei de admitere;  

  Planul de activitate al psihologului școlar;  

  Planul de activitate al logopedului școlar;  

 Planul de activitate al Senatului școlar; 

 Planul de activitate al cadrului didactic de sprijin; o 

 Planul consilierilor individuale a copiilor cu CES; 

  Acordul părinţilor referitor la evaluarea psihopedagogică a copiilor; • 

 Orarul activităților didactice pentru copiii cu CES;  

  Ordinul nr. 65 ”ab„ din 06.09.21 Cu privire la constituirea Comisiei 

multidisciplinare intrașcolare ;  

 Ordinul nr. 64 A”ab„ din 06.09.21 Cu privire la constituirea Comisiei de 



protecție a drepturilor copiilor 

 Fișe de monitorizare a progreselor elevilor cu CES, formular aprobat în sedința 

CP, proces-verbal nr.1 din 12.09.2020;  

 Fișe de intervenție pentru elevii cu CES;  

  Curriculum modificat la disciplinele din planul-cadru, aprobat la ședința CP, 

proces-verbal nr.2 din 17.09.2021;  

 Dosarele elevilor cu CES;  

  Proces-verbal nr. 1 din 20.09.2021 al CMI: analiza/ aprobarea materialelor 

didactice și metodice pentru elevii cu CES;  

 Registrul de procese-verbale ale ședințelor CMI 

 Planul anual al cadrului didactic de sprijin ( în proiectul anual managerial, 

aprobat în sedința CP din 19.09.21, proces-verbal nr,2) 

 Planul de activitate a psihologului școlar; ( în proiectul anual managerial, 

aprobat în sedința CP din 17.09.21, proces-verbal nr,2 

 Planul de activitate a logopedului școlar; ( în proiectul anual managerial, 

aprobat în sedința CP din 17.09.21, proces-verbal nr,2 

 Planuri educaționale individualizate; ( aprobat în sedința CP din 17.09.21, 

proces-verbal nr,2 

 

Constatări Instituția are la dispoziție suficiente mecanisme de incluziune educațională, 

acordând atenție prioritar cerințelor educaționale speciale. Viziunea de incluziune a 

copiilor cu oricare fel de probleme se reflectă în documentele de planificare. 

Instituția creează și monitorizează structuri ce își orientează activitatea spre 

cuprinderea tuturor copiilor într-un proces educațional unic și echitabil pentru toți. 

Au fost  emise ordinele de constituire și responsabilizare în acest sens. Evidența, 

sprijinul și procesul educațional pentru elevii cu CES sunt orientate spre realizarea 

obiectivului de a acorda șanse egale tuturor copiilor. Centrul de resurse activează în 

baza unui program stabilit, activitățile educaționale în cadrul CREI se desfășoară 

riguros. Cadrele didactice de sprijin activează în baza PEI elaborate conform 

cadrului normativ. Se planifică un proces de valorizare permanentă, pe parcursul 

timpului de aflare în liceu, a tuturor elevilor înmatriculați..  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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

elaborarea actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența 

înmatriculării elevilor [indicatorul se aplică IET, școlilor primare, gimnaziilor, liceelor, 

instituțiilor de învățământ general cu programe combinate] 

Dovezi   Proces- verbal nr.1din 14.09.2017 al CP cu privire la aprobarea Proiectului de 

dezvoltare instituțională pentru anii 2017-2022 ; 

 Prognoza contingentului de elevi și a rețelei de clase pentu 5 ani 

 Rapoartele statistice SGL;  

  Rubrici completate în baza de date SIME;  

  Rubrici completate în baza de date SAPD;  

 Rubrici completate în baza de date SIPAS;  



 Ordine nr.1 referitor la școlarizarea elevilor pe ani de studiu 2021-2022;  

  Ordin nr.27 ab din 30.03.2021 Cu privire la crearea Comisiei de școlarizare 

 Ordin nr.48 ab din 24.06.21 Cu privire la  admiterea  în învățământul liceal, 

sesiunea 2021 

  Registrul proceselor-verbale ale Consiliului Profesoral;  

 Registrul de ordine privind elevii;  

 Registrul alfabetic de evidență a elevilor;  

 Registrul de evidență a elevilor înmatriculați;  

  Registrul de evidență a elevilor exmatriculați;  

 Confirmări de continuare a studiilor elevilor transferați în alte instituții;  

 Dosarele elevilor, inclusiv 20 dosare ale elevilor cu CES;  

  Registrul de evidență a copiilor cu CES;  

  Registrul de evidență a elevilor în situație de risc;  

 Cabinetul serviciului psihologic;  

  Centrul de resurse pentru educația incluzivă;  

 2 cadre didactice de sprijin;  

 Registrul de procese-verbale ale Comisiei de admitere;  

  

Constatări A fost actualizată bază de date a copiiilor de vârstă școlară și preșcolară din 

comunitate, conlucrând în acest sens cu Primăria și cu instituția de educație timpurie 

din localitate. Se duce evidența înmatriculării și promovării din clasă în clasă a 

elevilor înmatriculați, se analizează motivele de transfer. Fluctuația elevilor este 

oglindită în registre speciale, conform Nomenclatorului documentației școlare. Este 

elaborată prognoza contingentului de elevi și rețeaua de clase pentru perspectiva de 

5 ani, se completează sistematic baza de date SIME. Sunt  introduși, în baza de date, 

copiii cu CES sau grupul de risc, valorificând sporadic informațiile cu privire la 

mediul familial. În  Centru de resurse, care e unulfuncțional, activează 2 CDS, 

copiii  și cadrele didactice  beneficiază de materiale didactice în corespundere cu 

necesitățile. Psihologul școlar implementează inițiative de comunicare eficientă 

între toți elevii. Comisia de admitere funcționează conform specificului de activitate 

și a documentelor stabilite de cadrul normativ . 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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

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

funcție de necesitățile copiilor 

Dovezi    Tabelul reușitei școlare din catalogul clasei;  

  Dosarul personal al elevului;  

  Tabelul performanței școlare;  

  Tabele semestriale și anuale ale reușitei elevilor;  

 Tabelul de performanță la disciplina Dezvoltarea personală;  

  Bazele de date SIME, SAPD, SIPAS;  

  Rapoarte statistice în tabele: „Rezultatele individuale ale activității 

profesorului”;  

 Fișă de minitorizare a progresului în dezvoltare a elevului cu CES;  

  PEI conform raportului SAP, 2021-2022; • 



 Proces-verbal nr. 2 al CMI din 13.09.2021: evaluarea dezvoltării copilului cu 

CES; 

  Fișă de analiză a rezultatelor tezelor semestriale. 

 Borderouri de notare a tezelor semestriale; 

 Analiza științifico- pedagocică pentru anul  de studii 2021-2022 , Proces –verbal 

nr.2  din 14.09.2022 al ședinței Consiliului Profesoral nr.  

Constatări Progresul elevilor este monitorizat prin diverse forme de rapoarte și tabele de 

evidență individuale, pe clase, pe nivele de învățământ. În liceu există mecanisme 

de comunicare pentru părinți a informației privind evoluția copilului: agenda, 

tabelele semestriale, tabelul performanței școlare. Este  constituită și funcționează 

Comisia multidisciplinară intrașcolară cu atribuții stabilite de cadrul normativ. CMI 

a examinat și a propus spre aprobare Curriculumurile modificate și adaptările 

curriculare pentru elevii cu CES, a monitorizat, pe parcursul anului, progresul 

elevilor cu CES. Documentația CMI se întocmește cu acuratețe și rigoare. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și nevoile 

specifice ale fiecărui elev/ copil și asigurarea unui Plan educațional individualizat (PEI), curriculum 

adaptat, asistent personal, set de materiale didactice sau alte măsuri și servicii de sprijin 

Dovezi   Procese-verbal ale CMI, cu referiri la activitățile curriculare și de sprijin; 

 Proiecte didactice pe unități de învățare și zilnice, în portofoliile cadrelor 

didactice au fost examinate alatoriu;  

  Proiecte didactice în baza curriculumului modificat;  

  Proiecte, scenarii ale activităților cu elevii cu CES, în portofoliul CDS;  

 Fișă de minitorizare a progresului în dezvoltarea elevilor cu CES; • 

 Fișă de evidență a serviciilor prestate elevului cu CES;  

 Calendarul activităților individuale și microgrup în Centrul de resurse;  

 Materiale didactice și metodice pentru activitatea cu elevii cu CES;  

 Teste de evaluare sumativă a elevilor cu CES;  

 Teste de finalizare a treptelor de școlaritate pentru elevii cu CES;  

 Agenda și lista participanților șrdinței de lucru pentru cadrele didactice 

„Educația incluzivă – educație pentru fircare ”Familiarizarea membrilor CMI cu 

recomandările specialiștilorSAP în urma evaluării complexe. Aprobarea echipei 

PEI pentru elevii incluși în grupul cu CES, Consultații pentru CD în vederea 

elaborării PEI și CM.”, septembrie, 2021;  

 Planul de activitate a cadrului didactic de sprijin (în Proiectul managerial annual 

aprobat la ședința CP, process-verbal.nr2 din 17.08.2021) 

 Planul de activitate a psihologului şcolar; (în Proiectul managerial annual 

aprobat la ședința CP, process-verbal.nr2 din 17.08.2021) 

 Planul de activitate a logopedului şcolar(în Proiectul managerial annual aprobat 

la ședința CP, process-verbal.nr2 din 17.08.2021) 

 

Constatări  

Este monitorizat modul de incluziune educațională, aplicând instrumente de 

cunoaștere a particularităților și nevoilor individuale ale copiilor. Procesul  educativ 



în liceu se desfășoară conform normelor în vigoare. Pentru elevii cu CES, instituția 

organizează procesul educațional în funcție de recomandările SAP, prin elaborarea 

unui set complex de materiale și softuri educaționale adecvat acestora, menit să le 

diminueze problemele de învățare. În acest proces, instituția implică cadre didactice 

competente, califucate inclusiv cadre de sprijin formate în domeniul incluziunii. În 

funcțiile de recomandările SAP, fiecare copil cu CES dispune de un plan 

educațional individualizat, de curriculum modificat și de alte măsuri și servicii de 

sprijin, materiale didactice, donații comunitare. Pentru elevi începe să devină 

familiară procedura de autoevaluare a propriei prestanțe, de stabilire a punctelor 

forte și a celor slabe.  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Total standard 8 puncte 8,00 

 

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   Statutul liceului, aprobat CP, proces-verbal nr. 4 din 18.02.2014;  

 Regulamentul de organizare și funcționare a instituției, CP, proces verbal nr. 2 

din 17.09.2021;  

 Proces-verbal nr. 1 al Consiliului Profesoral din 12.09.2020: aprobarea Politicii 

de protecție a copilului;  

  Ordinul nr. 64 A”ab„ din 06.09.21 Cu privire la constituirea Comisiei de 

protecție a drepturilor copiilor;  

 Ordinul nr. 65 ”ab„ din 06.09.21 Cu privire la constituirea Comisiei 

multidisciplinare intrașcolare, cu indicarea atribuțiilor și responsabilităților;  

 Registrul de procese-verbale ale CMI;  

 Procese-verbale ale Comisiei pentru drepturile copilului;  

 Ordinul nr. 157-ab din 29.10.2019 privind aplicarea Instrucțiunii de organizare 

instituţională şi de intevenţie în cazurile ANET și numirea coordonatorului 

pentru cazurile ANET;  

  Fișa de post a angajaților; •  

 Scenariul și listele de participare la seminarul „Formarea angajaților cu privire 

la Metodologia implementării procedurii de organizare instituţio-nală şi de 

intevenţie în cazurile ANET”;  

  Registrul de evidență a fișelor de sesizare a cazurilor ANET;  

 Fișe de sesizare de raportare a cazurilor ANET. 

Constatări În  documentele statutare și cele de planificare sunt incluse măsuri și instrumente de 

combatere a oricăror forme de discriminare. PDI reflectă dimensiunea incluziunii 

educaționale. Se emit ordine cu privire la constituirea organismelor instituționale de 

protecție a copilului, de asigurare a stării lui de bine, de organizare și intervenție în 

cazurile ANET. Un grup desemnat de administrație a elaborat Politica instituțională 

de protecție a copilului, aprobată de întreg corpul didactic. În cadrul CMI, se 

planifică sesiuni de formare privind intervenția în cazurile încălcării echilibrului 

psihoemoțional al copilului. Fișa de post a fiecărui angajat prevede obligativitatea 

implicării adultului, pe un segment concret de responsabilitate, în soluționarea 



problemelor legate de discriminare. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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

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

copiilor cu CES 

Dovezi   Proces- verbal nr.1din 14.09.2017 al CP cu privire la aprobarea Proiectului 

de dezvoltare instituțională pentru anii 2017-2022 ; 

 Proces- verbal nr. 2 din 17.09.2021 al ședinței Ședința Consiliului Profesoral 

cu privire la aprobarea  Proiectul managerial al activităților educaționale 

pentru anul școlar 2021-2022; 

 Planul de acțiuni pentru prevenirea și combaterea absenteismului și 

abandonului școlar; 

  Planul de activitate al directorului adjunct pentru activitatea extracurriculară;  

 Agenda și lista participanților șrdinței de lucru pentru cadrele didactice 

„Educația incluzivă – educație pentru fircare ”Familiarizarea membrilor CMI cu 

recomandările specialiștilorSAP în urma evaluării complexe. Aprobarea echipei PEI 

pentru elevii incluși în grupul cu CES, Consultații pentru CD în vederea elaborării PEI 

și CM.”, septembrie, 2021;  

  Participare la Concurs municipal ecologic online ,,Traistuța speranței’’în 

parteneriat cu COTN 

 Participare la Concurs municipal ECO în parteneriat cu Centrul Orășenesc al 

tinerilor naturaliști,,Spiridușii lui Moș Crăciun” 18.11.2021   

 20.11.2021Atelir de creație,,Spiridușii lui Moș Crăciun’’                                     

30.11.2021 Activitate de socializare și sensibilizare, În cadrul săptămânii 

educației insluzive 

 Centrul de resurse outrieach’’ în colaborare cu Centru de Tineret din 

Ciorescu.Promovarea educației incluzive în comunitate. 

1Decembrie ”Decorațiuni de sărbătorile de iarnă”(efectuarea lucrărilor din materiale 

naturale și reciclabile în parteneriat cu COTN ) 

1Decembrie, coaptarea CDS Guțu Aurelia, Liceul Teoretic ”Toader Bubuioc” 

 02.12.2021 Târg de caritate organizat online și ofline cu 

genericul,,Răspândește lumină în jurul tău prin fapta și vorba ta’’ 

 03.12.2021 Masă rotundă,,Jocul de masă pârghie importantă în procesul de 

incluziune școlară’’ 

 07.12.2021 Târg de caritate și  livrarea hranei către azilul,,Laika’’, și 

disiminarea informației în comunitate 

 Participare la concursul de desen pentru elevii cu CES Iarmarocul de 

Crăciun, Voronej, Rusia, 1 locul I, 6 locul II. 

Constatări Planurile strategice şi operaţionale elaborate conţinn programe şi activităţi de 

promovare a diversităţii şi a interculturalităţii. Cadrele didactice și de conducere le 

elaborează în scopul atragerii fiecărui elev în procesul educaţional bazat pe 



dezvoltarea personalităţii depline a adolescentului. Documentele conțin 

preponderent măsuri și instrumente de acoperire a necesităților educaționale ale 

elevilor cu CES : aceștia participă la activități sportive și culturale, prin care se 

asigură incluziunea lor educațională și socială. De asemenea, activităţile proiectate 

au intenţia de a înlătura orice aspect care încalcă principiile incluziunii educaţionale. 

Instituţia implică elevii în diverse forme de activitate pentru a-şi demonstra 

potenţialul creativ. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

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

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

proceduri 

Dovezi   Proces verbal nr.2  din 19.09.2021 al CP, Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea IPLT ”N.Bălcescu„ 

 Proces- verbal nr. 2 din 17.09.2021 al ședinței Ședința Consiliului Profesoral cu 

privire la AprobareaPoliticii de Protecţie a Copilului;  

 Ordinul nr. 171-ab din 03.09.2020: numirea coordonatorului activătăților de 

prevenire, identificare, raportare, referire și asistență în cazuri de violență față 

de copii;   

 Ordinul nr.60-ab din 03.09.2021 Cu privire la aprobarea planului de acțiuni 

privind reducerea fenomenului violenței în instituție 

  Ordinul nr.65-ab din 06.09.2021 Cu privire la formarea atitudinilor  și 

deprinderilor de comportament responsabil al elevilor în caz de situații 

excepționale și/sau de risc; 

 Ordinul nr90-ab din 01.11.2021 Cu privire organizarea și desfășurarea 

Campaniei ”Să creștem fără violență” 

 Ordinul nr.4A-ab din 14.01.2022 Cu privire la elaborarea și realizarea planului 

de acțiuni cu referire la prevenirea și combaterea traficului de ființe umane 

 PAI 2021-2022: Planul de Protecție a drepturilor copilului;  

 PAI 2021-2022: Planul de organizare instituțională și de intervenție în cazurile 

ANET;  

 Cabinetul psihologului;  

  Chestionare anonime cu privire la atmosfera din școală, la relațiile elev-

profesor și elev-elev, realizate de psiholog;  

 Convorbiri individuale cu părinții, abordarea anumitor probleme în grupuri de 

părinți, sondaje ale viziunii lor – înregistrate la directorul adjunct pentru 

activitatea extracurriculară;  

  Cabinetul asistentului medical;  

  Centrul de resurse pentru educația incluzivă;  

  Raport privind ciclul de lecții de profilaxie susținute de psihologul școlar în 

clasele a VI-IX-a cu genericul „Fenomenul bullying în rândul elevilor: 

prevenire și combatere”, 26.04 – 17.05.2022;  

  Scenariul și listele de participare la seminarul „Formarea angajaților cu privire 

la Metodologia implementării procedurii de organizare instituţională şi de 

intevenţie în cazurile ANET;  



 Registrul de evidență a fișelor de sesizare a cazurilor ANET;  

  Fișe de sesizare/ de raportare a cazurilor ANET;  

  Boxa pentru reclamații și sugestii. 

 

Constatări Instituția asigură condiții de prestare a serviciilor de sprijin pentru orice copil aflat 

în problemă. Există un cabinet medical, cabinetul serviciului psihologic – aici se pot 

adresa elevii când se simt în nesiguranță, în dezechilibru emoțional etc. Pedagogii și 

părinții sunt formați în domeniul preîntâmpinării și soluționării cazurilor de umilire, 

marginalizare, discriminare a copilului. Instituția informează periodic comunitatea 

școlară în privința modalităților de prevenire, identificare, semnalare, evaluare și 

soluționare a cazurilor de discriminare. Psihologul desfășoară, pentru elevi, 

activități de învățare a comportamentului în caz de observare a bullyingului. Se  

oferă oportunități pentru incluziunea tuturor elevilor în procesul educațional. În 

special, atenție li se acordă copiilor cu CES. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/ adaptat 

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

respectării individualității și tratării valorice a lor 

Dovezi   Proces-verbal nr. 2 din 17.09.2021 al CP: aprobarea PEI;  

 Ord.67 ”ab” din 06.09.21 ”Cu privire la desfășurarea controlului special 

Elaborarea proiectelor de lungă durată la toate disciplinele, a Curriculumurilor 

modificate și PEI; elaborarea proiectelor de lungă durată la disciplinele 

opționale în anul școlar 2021-2022”  

 Proces- verbal nr 2 al Consiliului de administrație, din 30.09.2021 

 Notă informativă cu privire la rezultatele controlului ” Elaborarea proiectelor de 

lungă durată la toate disciplinele, a Curriculumurilor modificate și PEI; 

elaborarea proiectelor de lungă durată la disciplinele opționale în anul școlar 

2021-2022”  

  Proces- verbal nr 4 al Consiliului de administrație, 25.11.2021Notă informativă 

privind rezultatele controlului tematic Încadrarea elevilor claselor a V-a, a X-a 

în treapta respectivă de școlarizare   

 Fișă/ registru de asistări la ore;  

  Proiecte didactice zilnice;  

 Fişe de monitorizare a progresului şcolar, în CREI;  

 Teste de evaluare sumativă pentru elevii cu CES;  

 Teste de finalizare a treptelor de școlaritate pentru elevii cu CES. 

Constatări Se implementează politicile curriculare naționale privind respectarea personalității 

elevului și tratarea lui valorică în orice moment al programului educațional. 

Documentele interne pun în aplicare curriculumul, inclusiv curriculumul modificat/ 

adaptat pentru copiii cu CES, și mizează pe evaluarea echitabilă a produselor 

învățării. Este urmărit, prin tipurile de curriculum aplicate, progresul fiecărui elev și 

îi încurajează pe toți să se implice activ în procesul de învățare. Administrația 

planifică în acest sens și efectuează controale ale calității implementării 

curiiculumului, realizează sinteze ale situațiilor observate pe parcursul controlului, 

prezintă note informative și rapoarte în forurile decizionale și consultative. 



Evaluarea progresului elevilor este tradițională, frontală, respectând totodată 

individualitatea elevului,  cu intenția certă a tratării lui valorice. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

Indicator 3.2.5. Recunoașterea de către elevi/ copii a situațiilor de nerespectare a diferențelor 

individuale și de discriminare și manifestarea capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză 

Dovezi   Procese-verbale ale Comisiei pentru Protecția Drepturilor copilului;  

  Ședințe de formare/ informare cu cadre didactice/ nedidactice privind 

procedurile de prevenire, identificare, semnalare și soluționare a suspiciunilor 

sau acuzațiilor de abuz /neglijență față de copii;  

  Registrul de procese-verbale ale ședințelor Consiliului elevilor;  

  Registrul de evidență a cazurilor de nerespectare a diferențelor individuale și de 

discriminare, puse în discuție la psiholog;  

  Boxă pentru raportarea cazurilor ANET;  

  Proiecte de lecție la Educația pentru societate;  

  Subiecte pentru orele de Managementul clasei și Dezvoltare personală. 

Constatări Administrația liceului organizează ședințe de formare/ informare a angajaților, a 

părinților și elevilor referitor la procedura de prevenire identificare, semnalare a 

cazurilor de discriminare. Cadrele didactice, la orele de Managmentul clasei și în 

alte activități informează elevii cu privire la pericolul nerespectării prevederilor 

legale privind situațiile de discriminare. Elevii cunosc situațiile de discriminare în 

mediul școlar și public și știu procedura de informare a cadrelor didactice, a 

administrației referitor la situațiile de discriminare. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0,75 Punctaj acordat: -0,75 

Total standard 7 puncte  6,50 

 

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   Centrul de resurse pentru educația incluzivă; 

  Sală de festivități; 

  7 complete de mobilier școlar recent procurate; 

  2 săli de sport; 

 Sistemul de încălzire și de canalizare, cu reparație capitală; 

 25 de tablete pentru elevii din familii social vulnerabile pentru participare 

online la lecții; 

 48 laptopuri pentru sălile de studiu;  

 Conexiunea sălilor de studii la Internet;   

 7 camere video;  

 12 boilere electrice. 

 

Constatări Instituția utilizează toate resursele instituționale disponibile pentru asigurarea unui 

mediu accesibil și sigur pentru fiecare copil, inclusiv pentru cei cu cerințe 



educaționale speciale. În bugetul instituției sunt planificate resurse financiare pentru 

modernizarea capacității instituționale, prin efectuarea reparațiilor capitale și 

achiziție a echipamentelor. În condiții de pandemie instituția este  asigurată cu 

materiale de protecție, accesul elevilor se organizează prin scheme de circulație, căi 

de intrare/ieșire. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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

datele de interes public 

Dovezi   Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal, aprobată 

CA, proces-verbal nr. 7 din 24.02.2021;  

 Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

  Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video în instituție, aprobate 

CA, proces-verbal nr. 7 din 24.02.2021;  

 Ordinul nr. 10A ”ab„ din 24.01.2022 Cu privire la constituirea Comisiei școlare 

responsabilă de verificarea datelor întroduse în SAPD,sesiunea de examen, 

2022 

 Politica instituțională de protecție a copilului ; 

 Acordul informat al părinților de utilizare a imaginii copilului; 

  Acordul informat al părinților cu privire la participarea copilului la evenimente. 

Constatări  

În instituție este elaborată politica de securitate privind protecția datelor cu caracter 

personal. Sunt elaborate regulamente referitor la protecția datelor cu caracter 

personal pe domenii de activitate. Sunt numiți prin ordine responsabilii de 

administrarea bazelor de date ce conțin informații cu caracter personal. Accesul la 

bazele de date cu caracter personal este limitat, responsabilii semnând declarații pe 

propria răspundere referitoare la confidențialitate.  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor/ copiilor, a 

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

Dovezi   40 săli de clasă,  

 Centrul de resurse educaționale inclizive pentru elevii cu CES,  

 Bibliotecă școlară (cu sală de lectură și bibliotecă digitală, TIC, conexiune 

internet),  

 Laborator de fizică,  

 Laborator de chimie,  

 2 cabinete de informatică; 

 2 ateliere la ed. tehnologică,  

 2 săli sportive,  

 Sală pentru festivități,  

 Cabinet metodic,  

 Cabinetul de servicii psihologice; 

 Cabinetul pentru servicii logopedice; 



 Casa mare,  

 Bufet școlar, 

 Cantină școlară 

 Bloc sanitar cu cabine separate și apă caldă. 

Constatări Instituția dispune de spații pentru procesul educațional, dotate conform nivelului de 

învățământ, profilului unității de învățământ. Spațiile sunt accesibile pentru toți 

copiii, inclusiv pentru cei cu CES. Aceștia frecventează CREI, pot fi prezenți la ore 

în sălile de clasă, însoțiți de cadrul de sprijin. CREI este dotat cu materiale didactice 

de primă necesitate, cărți, materiale ilustrative, jucării, computere. Instituția are 

cadre didactice de sprijin pregătite. Se asigură mediul favorabil pentru incluziunea 

tuturor copiilor liceului. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare, 

utilizând tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/ copiilor 

Dovezi   Ordinul nr. 81 ”ab„ din 18.10.21 Cu privire la autoizolarea colectivului de elevi 

și organizarea instruirii la distanță- online  

 Ordinul nr. 82 ”ab„ din 18.10.21 Cu privire la autoizolarea colectivului de elevi 

și organizarea instruirii la distanță- online  

 Ordinul nr. 3 ”ab„ din 14.01.2022 Cu privire la autoizolarea colectivului de 

elevi și organizarea instruirii la distanță- online 

 Ordinul nr. 4 ”ab„ din 14.01.2022 Cu privire la autoizolarea colectivului de 

elevi și organizarea instruirii la distanță- online 

 Ordinul nr. 6 ”ab„ din 18.01.2022 Cu privire la autoizolarea colectivului de 

elevi și organizarea instruirii la distanță- online 

 Ordinul nr. 7 ”ab„ din 19.01.2022 Cu privire la autoizolarea colectivului de 

elevi și organizarea instruirii la distanță- online 

 Ordinul nr. 28 ”ab„ din 24.02.2022 Cu privire la autoizolarea colectivului de 

elevi și organizarea instruirii la distanță- online 

 Scenariul și lista participanților seminarului „Motivație prin inovație. 

Utilizarea platformelor educaționale la lecții (online și cu prezență fizică)”, 

25.10.2021;  

 Scenariul lecției de informatică și Pv al ședinței comisiei metodice  

12.11.2021; 

  Proiecte didactice ale lecțiilor cu utilizarea TIC. 

 Crearea lincurilor pe platforma Google Meet pentru fiecare clasă pe perioada 

învățământului la distanță; 

 Crearea grupurilor de comunicare pe platforma Viber pentru fiecare clasă și la 

nivel de instituție; 

 Rețea funcțională de calculatoare/ laptopuri, conectate la rețeaua Internet prin 

fir și Wi Fi; (40 unități) 

 Două săli de calculatoare (cabinet de informatică și cabinet de resurse 

informaționale); (24 unități) 



 25 planșete pentru elevii din familii social-vulnerabile pentru participare la ore 

online 

Constatări În instituție sunt organizate formări ale cadrelor didactice referitor la utilizarea 

platformelor educaționale în procesul didactic, inclusiv pe perioada instruirii online. 

Sunt formate grupuri funcționale de lucru pe clase și structuri organizaționale pe 

aplicația viber. Instituția dispune și utilizează tehnologiile informaționale și de 

comunicare adaptate la necesitățile elevilor, inclusiv a celor cu CES, în cadrul 

activităților curriculare și extracurriculare și are capacitatea să asigure învățământul 

atât în format fizic, cât și la distanță. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Total standard     7 puncte 7,00 

 

Analiza SWOT. Dimensiunea Incluziune educațională 

Puncte forte 

1) Instituția cuprinde toți copiii indiferent de 

etnie, gen, origine, stare socială și 

apartenență religioasă din districtul școlar și 

implementează eficient politicile statului 

referitor la incluziunea educațională; 

2) Instituția dispune de baza de date a 

copiilor de vârtstă școlară din districtul de 

școlarizare; 

3) Instituția are în dotare cabinet de resurse 

pentru elevii cu CES; 

4) Instituția respectă diferențele individuale 

prin aplicarea procedurilor de prevenire, 

identificare, semnalare,evaluare și 

soluționare a situațiilor de discriminare; 

5) Instituția aplică curriculumul 

modificat/adaptat pentru copiii cu CES; 

6) Instituția asigură protecția datelor cu 

caracter personal prin proceduri și 

mecanisme instituționale; 

7) Instituția este capabilă să asigure 

învățământul la distanță online, în contextul 

pandemiei COVID-19 

Puncte slabe 

 

1) Absenteismul școlar al unor categorii de 

elevi; 

2) Nereuțita școlară a unor categoii de elevi 

 

 

Oportunități  

1) Modrnizarea infrastructurii 

instituției, 

2) Atragerea de resurse financiare 

extrabugetare, 

3) Evidența copiilor cu cerințe 

educaționale speciale. 

Riscuri 

1) Abandonul școlar, 

2) Elevii riscă să acumuleze cunoștințe 

parțiale  

 

 

 

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  Proiectul de dezvoltare a instituției pentru 2017-2022 (PDI), aprobat la 

Sedința Consiliului Profesoral, proces-verbal nr. 1 din 14.09.2017; 

 Planul  anual  de  activitate  a  instituției  (PAI),  a.ș.  2021-2022,  aprobat CP, 

proces-verbal nr. 2 din 14.09.2022; 

 Politica instituțională în domeniul calității, aprobată CP, proces-verbal nr. 1 din 

14.09.2017; 

 Proces-verbal nr. 1 din 12.09.2018 al CP: aprobarea Strategiei institu- ționale 

de implementare a Ciurriculumului; 

 PAI 2021-2022: Planul instituțional de implemenare a standardelor de calitate; 
o Planul de acțiuni privind eliminarea riscurilor în activitatea educați- onală; 

o Planul de formare continuă a cadrelor didactice; 
o Planul de atestare a cadrelor didactice. 

Constatări Instituția este ferm orientată spre creșterea calității educației și spre îmbu- nătățirea 

continuă a resurselor umane și materiale, elaborând în acest sens și aplicând un 

mecanism de planificare/ monitorizare/ autovaluare a eficienței educaționale în baza 

standardelor de calitate, reflectate în pro- iecte de dezvoltare, planuri manageriale, 

strategii și politici instituționale și diverse planuri de acțiuni. Liceul tinde să asigure 

educație de calitate prin dezvoltarea continuă a resurselor umane și materiale, prin 

utilizarea instrumentelor eficiente de monitorizare a realizării planurilor strategice și 

operaționale  ale  instituției.  Viziunea  de  orientare  spre  calitate  este  slab 
conturată în Raportul de activitate. 

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

 

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

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

Dovezi  PAI 2021-2022: Planul de activitate al Senatului elevilor; 
 Rapoarte finale anuale, prezentate DGETS Chișinău: Analiza științifico-

pedagogică a procesului educațional; 

 Registrul proceselor-verbale ale Consiliului de administrație; 

 Registrul proceselor-verbale ale Consiliului Profesoral; 

 Procesele-verbale ale Comisiilor metodice; 

 Procesele-verbale ale Consiliului metodic; 
 Procese-verbale ale comitetelor de părinți ale claselor, cu abordări pe marginea 

politicilor de predare-învățare-evaluare ale liceului; 

 Ordinul  nr. 140,,ab” din 28.02.2021 cu privire la stabilirea sporului pentru 

performanță în activitatea cadrelor didactice. 

 Planuri anuale de achiziții ale bunurilor și serviciilor; 

 Contracte de achiziție a bunurilor și serviciilor; 

 Rapoartele de autoevaluare ale cadrelor de conducere  2021-2022; 



  Raport  privind  rezultatele  evaluărilor  naţionale, examenelor  de absol- vire a 

gimnaziului, CP, proces-verbal nr.2 din 14.09.2022; 

 Analize ale evaluărilor sumative/ semestriale, ale tezelor semestriale (Mapa 

cu note informative ale directorului adjunct pentru instruire); 

Constatări PDI include compartimente dedicate creșterii calității educației și îmbună- tățirii 

continue a resurselor umane și materiale. Mai detaliat aceste aspecte se reflectă în 

planurile operaționale, conținând secvențe privind implicarea elevilor și părinților în 

realizarea obiectivelor de implementare a standar- delor de calitate. Întru asigurarea 

calităţii procesului educaţional, instituția implementează politici ce țin de: realizarea 

curriculumului, sprijinirea parte- neriatelor şi a proiectelor educaţionale, consilierea şi 

îndrumarea elevilor în  tranziţia  de  la  şcoală  la  viaţa  activă.  Nu  întotdeauna  se  oferă  

elevilor activități  diferentiate,  raportate  la  cerinele  lor  individuale.  Administrația 

instituției depune eforturi pentru organizarea calitativă a procesului 
educaţional. 

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

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

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

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

internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi  Regulamentul de organizare și funcționare a instituției, aprobat CP, proces-

verbal nr. 2 din 14.09.2022; 

 PDI 2017-2022, aprobat CP, proces-verbal nr. 1 din 14.09.2017; 

 PAI 2021-2022: 

o Panurile de activitate ale consiliilor și comisiilor interne; 

o Politica de protecție a copilului; 

o Planul achizițiilor publice; 

 Organigrama liceului, aprobată CP, proces-verbal nr. 2 din 17.09.2021; 
 Ordin nr.59,,ab”din 02.09.2021: aprobarea ofertei și repartizarea orelor 

opționale, cercurilor și secțiilor de sport; 

 Rapoartele de activitate semestriale, anuale, aprobate în ședințele de totalizare 

ale Consiliului profesoral, în mapa „Materiale ale CP”; 

 Procese-verbale ale Consiliilor profesorale: aprobarea Listelor elevior 

beneficiari de ajutor material, de alimentație gratuită, asigurarea gratuită cu 

manuale, organizarea odihnei în perioada estivală; 

 Raportul anual de activitate al instituției, pe pagina web a DGETS; 
 Rapoarte ale realizării bugetului instituției. 

Constatări Instituția asigură parțial modul transparent, democratic și echitabil al deci- ziilor  cu  

privire  la  politicile  instituționale,  oferind  oportunități  de  implicare reprezentanților 

diverselor structuri atât în interior, cât și în exterior. Consi- liul  de  administrație,  

Consiliul  profesoral,  comisiile  și  grupurile  de  lucru promovează un model eficient 

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

Administrația aplică mecanisme de monito- rizare a eficienței educaționale și 

diseminează bunele practici ale instituți- ei. Deși anunță în raportul de activitate 

plasarea pe pagina oficială web a documentelor  ce  țin  de  monitorizarea  eficienței,  

instituția  nu  le  are  încă prezentate  pe  site.  Referințele  la  calitatea  procesului  

educațional  sunt 

prezente în procesele-verbale ale CA și CP, dar nu se regăsesc în abordă- rile 

Consiliului elevilor. 
Pondere/ punctaj Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 1 

 

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  Rapoarte de totalizare ale comisiilor metodice, cu precizarea materiale- lor și 

resurselor valorificate, în mapa „Materiale ale CP”; 

 Contracte  de  achiziție  a  agentului  termic  nr.  2022-0000000719  din 

27.01.2022; 

 Contract  de  achiziție  a  energiei  electrice  nr.  2022-0000000624  din 

26.01.2022; 

 Conract de asigurare cu apă potabilă și servicii de canalizare, evacuare a 

deșeurilor nr. 2022-0000001342 din 23.08.2022; 

 Contract de deservire tehnică și asigurare cu lubrifianți a autocarelor școlare nr. 

3 2022-0000001232 din 15.02.2022; 

 Contract  de  achiziție  a  serviciilor  de  alimentație  a  elevilor  nr.  2022- 

0000001229 din 15.02.2022; 

 Contract  de  achiziție  a linoleumului pentru sălile de clasă nr.2022-

0000003425; 

 Contract  de  reparație  a  sistemului  de  iluminare în ospătăria liceului:  2022- 

0000003079 din 08.06.2022; 

 Contract  de  reparație a ospătăriei nr.2022-0000003078; 

 Contract de reparație a sistemului de încălzire, apeduct și  canalizare a 

ospătăriei liceului nr.2022-0000004874 din 20.09.2022; 

 Contracte de achizițție a TIC nr. 7 din 26.03.2021; 

 Contracte de achizițție a mobilierului nr.2022-0000003539; 

 Contracte de achizițție a ușilor din metal nr.2022-0000003270; 

 Procese-verbale ale Consiliului de administrație; 
 Acte ce vizează procurarea materialelor didactice, de uz gospodăresc, tehnică de 

calcul, mobilier școlar etc.; 
 Registre de inventariere. 

Constatări Administrația liceului își adaptează infrastructura în vederea împlinirii necesităților  

de  desfășurare  a  procesului  educațional  în  conformitate  cu misiunea și obiectivele 

instituției. Se realizează periodic reparația sălilor de curs, se completează laboratoarele 

cu substanțe și echipamente, se perfecționează căi de acces pentru elevii cu CES și se 

dotează CREI. Se întreprind măsuri eficiente de modernizare a infrastructurii. 

Administrația contractează diverse servicii în scopul asigurăii funcționării eficiente a 

instituției. Mai multe săli de clasă sunt dotate cu proiectoare, calculatoare, 
imprimante și au acces la internet. 
 

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

 

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

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

adaptat și a planurilor educaționale individualizate 

Dovezi  2 cabinete de informatică cu 24 calculatoare; 

 40 de laptopuri, 17 calculatoare, 3 tablete utilizate în sălile de clasă; 

 25 tablete procurate pentru instruirea la distanță a elevilor din familiile social-

vulnerabile; 

 5 laptopuri, 7 calculatoare pentru birourile administrative; 
 Scheme, mulaje, aparate corespunzătoare necesităților educaționale la disciplinele de 

studiu; 

 Literatură de specialitate în cabinetul metodic, portofolii ale cadrelor 

didactice, calculator, proiector, tablă interactivă pentru organizarea activității 

metodice cu cadrele didactice, cu elevi, părinți. 

 Cartotecă digitală la bibliotecă, calculator conectat la internet, printer în serviciul 

cititorilor și spațiu pentru lectură (20 locuri), manuale – 18794 exemplare, fond 

de carte – 9295 volume; 

 Mobilă pentru laboratorul cabinetului de fizică; 
 Centru de resurse pentru elevii cu CES dotat cu 2 calculatoare, materi- ale 

didactice și metodice. 
 

  



Constatări Instituția  alocă  resurse  financiare  pentru  modernizarea  capacității  institu- ționale prin 

achiziționarea mobilierului școlar, tehnicii de calcul, materiale- lor  didactice,  

dispozitivelor  și  ustensilelor.  Sunt achiziționate  servicii  care asigură confortul fizic și 

psihoemoțional al elevilor și angajaților. Elevii sunt asigurați cu manuale la toate 

disciplinele școlare și cu literatură ce ține de domenii  diverse.  Cadrele  didactice  au  la  

dispoziție  materiale  didactice  și auxiliare curriculare, ceea ce asigură implementarea 

calitativă a curriculu- mului. Laboratoarele de fizică și chimie sunt relativ modeste. 

Elevii cu CES beneficiază de un centru de resurse dotat cu calculatoare, conexiune 

la 
internet. 

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

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

științifice), pentru realizarea finalităților stabilite în conformitate cu normativele în vigoare 

Dovezi  58 cadre didactice, respectiv: personal de conducere – 5, personal 

didactic/ didactic auxiliar – 29 (din ei 4 cumularzi); 

 titluri științifice – 2 doctori în științe; 

 grad managerial unu – 4; 

 grad didactic superior – 7; 

 grad didactic unu – 14; 

 grad didactic doi – 22; 

 6 cadre didactice la pensie după limita de vârstă, în bază de contract 

 pe perioadă determinată. 

Constatări Instituția asigură încadrarea personalului calificat prin  42 (67%) de cadre 

deținătoare de grade didactice, dintre care 21 (50%) dețin gradul unu sau superior, 

inclusiv titluri științifice. Echipa managerială planifică eficient măsurile de asigurare a 

instituției cu personal didactic și auxiliar calificat, 
tinzând să asigure formarea profesională continuă a angajaților. 

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

permise de cadrul normativ 

Dovezi  Mentori pentru tinerii specialişti,  desemnați prin ordine,  cu precizarea 

atribuțiilor și responsabilităților; 

 PAI 2021-2022: Planul de studiere și diseminare a experienţei avansate; 

 Procese-verbale ale ședințelor comisiilor metodice: luări de cuvânt la analiza 

lecțiilor asistate; 

 Proiecte didactice anuale, în corespundere cu curriculumul și Reperele 

metodologice 2021-2022, la disciplinele şcolare, în portofoliile cadrelor 

didactice; 

 Proiecte pe unităţi de învăţare, materiale stocate în portofoliile cadrelor 

didactice; 

 Planuri educaționale individualizate. 

 Portofoliu CDS cu privire la aplicarea curriculumului; 
 Cataloagele școlare. 

Constatări Instituția aplică în procesul de învățare curriculumul național, prevederile și 

recomandările Planului-cadru, urmând modelul IV pentru clasele de liceu. Unele 

clase își dirijează activitatea după Planul-cadru pentru instruirea generală  a  

deținuților  minori.  Liceul  asugură  cadre  didactice  calificate  și 
suportul didactic și metodologic corespunzător la toate disciplinele școlare. 

 Se respectă recomandările ministeriale de realizare a procesului educaţi- onal. 

Instituția implementează Curriculumului național cu adaptare parțială la  capacitățile  

sale  și  la  condițiile  locale.  Viziunea  administrației  în  acest sens este exprimată vag în 

raportul de activitate. Interpretarea și aplicarea 
documentelor curriculare este în linii mari corectă. 

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

Total standard 9 
 



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  PDI, Compartiment: Scopuri strategice; 

 PAI 2021-2022: Evaluarea și analiza procesului educațional: 
o Ciclograma controalelor referitoare la implementarea și reaizarea 

curriculumului; 
o Plan managerial de monitorizare și evaluare a procesului educațio- nal; 

 Agende ale controalelor, în portofoliul directorului adjunct; 

 Rapoarte semestriale și anuale privind implementarea curriculumului 

disciplinar, în baza fișelor de autoanaliză tipizate, în mapa „Materiale ale CP”; 

 Note informative cu privire la rezultatele controalelor, discutate și aprobate 

CA, proces-verbal nr. 5 din 03.12.2021; 

 Notă informativă: Realizarea calitativă și cantitativă a curriculumului la disciplina 

Dezvoltarea personală, proces-verbal nr. 10 din 25.08.2021 al Comisiei 

metodice Consiliere și dezvoltare personală; 

 Proces-verbal nr 4. din 25.11.2021 al CA: controlul „Integrarea elevilor 

claselor I-a, a V-a, a X-a în treapta respectivă de școlaritate”; 

 Proces-verbal nr 5. din 23.12.2021 al CA: controlul „Organizarea procesului 

de predare-învățare prin inserția produselor și criteriilor de evaluare la 

Educația tehnologică în clasele primare”; 

 Ordinul nr. 56-ab din 18.03.2022: asigurarea continuității la nivelul clasei a 

IV-a a V-a din perspectiva implementării ECD; 
 Fișă de monitorizare a progresului în dezvoltarea elevilor cu CES. 

Constatări Instituția demonstrează o viziune clară în domeniul realizării curriculumului, cu 

reflectare minimă a componentei locale. Managerii monitorizează, cu o periodicitate  

relativă,  realizarea  procesului  educaţional  în  baza  actelor interne elaborate 

conform cadrului normativ. Liceul aplică eficient curriculu- mul național, 

curriculumul modificat pentru elevii cu CES. Procedurile moni- torizării curriculare 

constau în: ciclograma controalelor implementării curri- culumului, ordine de 

desfășurare a controalelor și de responsabilizare a angajaților implicați, agenda 

controalelor, note informative privind rezulta- tele controalelor, rapoarte ale cadrelor 

didactice referitor la implementarea curriclumului, rapoarte semestriale/ anuale ale 

șefilor de comisii și ale managerilor instituției. Controlul intern, planul activităților 

demonstrative, fișele  de  evaluare  a  lecțiilor,  modalitățile  de  raportare  a  totalurilor  

proce- 
sului educațional se realizează, în linii mari, eficient. 

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

 

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  PAI 2021-2022: 

o Planul de activitate al Consiliului metodic; 

o Planul a formării profesionale a cadrelor didactice; 

o Planul de atestare a cadrelor didactice; 

o Program de activitate al Școlii tinerilor specialiști; 

 Ordinul nr.91,,ab” din 30.06.2022: delegarea la stagiile de formare profe-

sională coninuă; 

 CP, proces-verbal nr.2 din17.09.2021 cu privire la  studierea  experienței  

avansate  în cadrul CM Consiliere şi dezvoltare personală pentru a.ș. 2021-2022; 

 Contractele indiviuale de muncă; 
 Scenariul  Seminarului  pentru  învățătorii  claselor  primare:  „Formarea 

competenței interpersonale, civice și morale în cadrul orelor de limbă română, 

istorie și EMS în clasele primare prin implicarea părinților și actorilor 

educaționali comunitari”; 

 Chestionare de identificare a nevoilor de formare profesională a angajaților, 

în portofoliul directorului adjunct; 

 Statele de funcții cu necesarul de personal didactic calificat și auxiliar, acoperit 

în proporție de 100%; 

 Listele de evidență a cadrelor didactice, cu analiza pe specialități, vechime în 

muncă, vârstă, șarjă didactică, formare și atestare. 

Constatări Instituția recrutează cadre didactice din perspectiva necesităților procesului 

educațional. Liceul deține în proporție de 100% necesarul de cadre, o parte 

considerabilă dintre angajați (8%) activând prin cumul. În PAI sunt incluse planurile 

de formare profesională continuă, planurile de atestare a cadrelor didactice. Instituția 

proiectează neîndestulător, în documentele de planifica- re strategică și operațională, acțiuni 

de formare continuă a cadrelor didacti- ce din perspectiva nevoilor individuale și 

instituționale. Managerii au elabo- rat sumar perspectiva de formare continuă a 

membrilor corpului didactic. Interviul cu cadrele didactice a confirmat caracterul 

formal al cercetării pedagogice în instituție. Comisiile metodice consemnează 

sporadic dome- 
niile de interes profesional. 

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

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 4.2.3. 

Existența unui număr 

suficient de resurse 

educaționale (umane, 

materiale etc.) 

pentru realizarea 

finalităților stabilite 

prin curriculumul 

naționalDovezi 

 PAI 2021-2022: Planul de lucru cu cadrele angajate prin cumul; 
 Ordine de angajare a cadrelor didactice pentru perioadă nedeterminată și 

determinată, în cartea de ordine cu privire la personal; 

 Lista de tarifare a cadrelor didactice; 

 Lista de evidență a cadrelor didatice; 

 100% acoperire cu cadre calificate; 

 Contracte de muncă; 

 Diplome de merit pentru cadrele didactice cu performanțe deosebite; 

 Registrele de inventariere pentru cabinetele de studiu, pentru laboratoare, 

ateliere, sala de sportRețeaua de clase și contingentul de elevi; 

 40 săli de studii; 

 2 săli de calculatoare; 

 2 săli sportive, 

 Biblioteca și sala de lectură; 

 Laboratoarele de fizică și chimie; 

 2 ateliere de educație tehnologică (menaj și prelucrare a lemnului); 
 Sala de festivități; 

 
  Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă; 

 Cabinetul pentru serviciul psihologic; 

 Cabinetul logopedului; 
 40 de laptop-uri și 17 calculatoare, 3 tablete. 



Constatări Instituția dispune de resursele educaționale necesare (umane, materiale, financiare) 

pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național și le ajustează la 

cerințele zilei. Toate materiile școlare sunt predate de cadre calificate, conform 

programului și volumului planificat. Instituția are un buget echilibrat care permite 

acopeirea cheltuielilor financiare pentru asigurarea condițiilor optime de activitate 

pentru angajați și elevi. Sălile de studii sunt asigurate cu calculatoare/ laptopuri pentru 

instruire complexă (inclusiv la distanță). Elevii sunt asigurați cu manuale la toate 

disciplinele școlare. Cadrele didactice sunt asigurate cu documente de politici: 

curri- culum disciplinar, ghiduri de implementare, repere metodologice, literatură 
metodică. 

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

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

resurselor  educaționale  și  de  aplicare  a  strategiilor  didactice  interactive,  inclusiv  a TIC, în procesul 

educațional 

Dovezi  Strategia instituțională de implementare a curriculumului, aprobată CP, proces-

verbal nr. 1 din 12.09.2018; 

 Sistemul instituțional de evaluare a rezultatelor școlare, aprobat CP, proces-

verbal nr. 1 din 12.09.2018; 

 Agenda și desfășurătorul seminarului instructiv-metodic „Rolul mana- gerului 

școlar în organizarea calitativă a ECD în clasele primjare; 

 Agenda și desfășurătorul seminarului teoretico-practic „Transdisciplina- ritatea – 

abordare a instruirii integrate pentru formarea competențelor”; 

 Fișe de asistență a activităților didactice; 

 Fișe de autoevaluare semestrială și anuală a cadrelor didactice; 

 Lucrări, teste de evaluare la finele controalelor tematice; 
 Notă informativă: rezultatele controlului „Organizarea procesului de predare-

învățțare-evaluare   prin   inserția   produselor   si   criteriilor   de evaluare la 

Eucația tehnologică în clasele primare”, prezentată CA, proces-verbal nr. 4 din 

09.11.2021; 
 Teste și instrumente de evaluare. 

Constatări Instituția și-a creat propriile politici referitoare la implementarea curriculară, la 

sistemul de evaluare, pe care le demonstrează în documentele de plani- ficare și de 

totalizare. Administrația monitorizează și asigură parțial centra- rea pe Standardele de 

eficiență a învățării, utilizarea resurselor educațio- nale, aplicarea strategiilor didactice 

interactive, inclusiv a TIC, în procesul educațional.  Se  organizează  sporadic  

seminare  de  formare  a  cadrelor didactice pe segmente ce țin de implementarea 

strategiilor interactive, de evaluarea  produsului  elevului.  Monitorizarea  

standardelor  de  eficiență  a 

învățării se realizează prin fișe de asistență  la activități, teste  însoțite de instrumente de 

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

copil și pe formarea de competențe, valorificând curriculumul în baza Standardelor de eficiență a învățțării 

Dovezi  Desfășurătorul seminarului instructiv-metodic pentru diriginți și cadre 

didactice cu subiectul „Implementarea curriculumului disciplinar 

Dezvoltarea Personală. Proiectarea didactică”; 
  CA, proces-verbal nr.2 din 30.09.2021: controlul Elaborarea proiectelor 

didac tice de lungă durată; 

 Proiecte didactice de lungă durată la disciplinele curriculare; 

 Proiecte didactice pe unități de învățare; 

 Proiecte didactice zilnice, în portofoliile cadrelor didactice; 

 Curriculumuri modificate și adaptări curriculare în proiectele de lungă durată; 

 Proiecte  didactice  de  lungă  durată  la  disciplinele  opționale,  cercuri, secții de 

sport. 



Constatări Instituția are o viziune deschisă spre proiectarea personalizată, în funcție de  

specificul  clasei  și  de  universul  spriritual  al  pedagogului,  a  unității educaționale. 

În proiectele anuale și în cele modulare (experiență sporadi- că) liceul promovează 

principiile educației centrate pe elev și pe formarea de competențe. Pe alocuri, pot fi 

identificate proiecte-calapod. Se respec- tă, în linii mari, eșalonarea competențelor 

specifice, a unităților de compe- tență,  a  unităților  de  conținut,  a  activităților  și  

produselor  de  învățare. 

Cadrele didactice ajustează conținuturile la actualitate, uneori cu concursul elevilor, 

încearcă metode diverse de abordare a conținuturilor lecției. 
Pondere/ punctaj Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5 

 

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  Desfășurătorul seminarului instructiv-metodic „Elaborarea și utilizarea 

instumentelor de evaluare”; 

 Note  informative:  rezultatele  evaluărilor  inițiale,  discutate  în  sedințele 

operative organizată de director; 

 Teste de evaluare sumativă, 
 Instrumente de evaluare a probelor scrise și orale, în portofoliile comisiilor 

metodice și ale cadrelor didactice; 

 Instrumente de evaluare a tezelor semestriale, în portofoliile vicedirec- torilor, 

ale comisiilor metodice și ale cadrelor didactice; 

 Orarul lunar al evaluărilor sumative, coordonat săptămânal de directo- rul 

adjunct; 

 Cataloagele școlare; 
 Fișe de analiză a rezultatelor evaluărilor, în portofoliile vicedirectorilor; 

 Orarul olimpiadelor școlare (etapa locală); 
 Fișe semestriale și anuale de autoevaluare a cadrelor didactice, în 

portofoliile cadrelor didactice și în mapa „Evaluarea cadrelor didactice; 
 Rapoarte statistice ale diriginților privind evoluția colectivului de elevi. 

Constatări Instituția planifică și desfășoară în linii mari corect procesul de evaluare a rezultatelor  

învățării,  în  conformitate  cu  Referențialul  de  evaluare  și  cu cerințele   curriculare   

de   stimulare   prin   notă   a   efortului   intelectual   și comportamental al elevilor. 

Proiectele didactice anuale la toate materiile școlare  conțin  compartimentul  

„Evaluare  sumativă”,  mai  rar  precizat  cu specificul  concret  al  evaluării  

competențelor  (enunțul  care  generalizează achiziția  evaluată).  Deși  în  raportul  de  

activitate  instituția  anunță  că monitorizează progresul în dezvoltarea elevilor, înșiși 

elevii spun că acest lucru nu îl resimte fiecare elev. În procesul de evaluare a 

rezultatelor învățării – evaluări inițiale, curente, sumative, semestriale – cadrele didac- 

tice  respectă  standardele  de  eficiență  care  includ:  competențe  specifice evaluate, 

produse pentru măsurarea competențelor, criterii de evaluare a 

produselor. Rezultatele lucrărilor de evaluare sunt analizate de cadrele didactice și 

elevi, astfel încât fiecare să-și poată urmări propriul progres. 

 Rezultatele analizei evaluărilor sunt puncte de reper pentru activitățile de recuperare/ 

consolidare a competențelor evaluate. 
Pondere/ punctaj Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5 

 

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  PAI 2021-2022: activitatea educațională în afara orelor de curs; 

 Lista cercurilor și secțiilor de sport: 

o cercul de dansuri sportive „Vivat”; 

o cercul „Arta actorului”; 

o 6 secții de sport a câte 4 ore: baschet, voley, rugby, minifotbal; 
 Ordinul nr. 102-ab din 08.12.2021: organizarea activităților extracurricu- lare;  

 Ordin nr. 94 „ab” din 17.11.2021 Cu privire la organizarea și 

participarea la concursul de interpretarea vocală „Micile steluțe-21”; 

  Ordin nr. 87 „ab” din 14.06.2022 Cu privire la delegarea elevilor privind 

organizarea și desfășurarea programului cultural-distractiv „Gala 



absolvenților 2022”; 

  Ordin nr. 62 „ab” din 06.05.2022 Cu privire la delegarea elevilor privind 

participarea la Competiția Națională „Ce? Unde? Când?” la data de 

07.05.2022; Responsabil Smirnov Irina; 

  Ordin nr. 46 „ab” din 24.03.2022 Cu privire la delegarea elevilor privind 

participarea la Campionatul național din Moldova la Rugby-7 în 

perioada 26.03-09.04.2022; Responsabil: Zolotoriov Gheorghe; 

  Ordin nr. 73 „ab” din 20.05.2022 Cu privire la delegarea elevilor privind 

participarea la etapa finală a Campionatului Republicii Moldova la 

„Rugby-7” la data de 21.05.2022; Responsabil: Zolotoriov Gheorghe; 

 Ordin nr. 74 „ab” din 20.05.2022 Cu privire la delegarea elevilor privind 

participarea la Festivalul rugbystic din mun. Chișinău la data de 

22.05.2022; Responsabil: Zolotoriov Gheorghe; 

 Ordin nr. 47 „ab” din 28.03.2022 Cu privire la delegarea elevilor privind 

participarea la competițiile sportive la volei (fete), în perioada 28.03- 

01.04.2022; Responsabil: Zolotoriov Gheorghe; 

 Ordin nr. 54 „ab” din 08.04.2022 Cu privire la delegarea elevilor privind 

participarea la competițiile sportive la volei (băieți), în perioada 11.04- 

15.04.2022; Responsabil: Zolotoriov Gheorghe; 

  Festivalul de dans „Paradis”, desfășurat în or. Fălești conform Ordinul 

nr.95 „ab” din 17.11.2021; Responsabil: Nicolaev Dumitru; 

  Ordin nr. 63 „ab” din 06.05.2022 Cu privire la delegarea elevilor privind 

participarea la concursul formațiilor de dans „Constelația dansului-22” 

la data de 06.05.2022; Responsabil: Nicolaev Dumitru; 

 Ordin nr. 71 „ab” din 18.05.2022 Cu privire la delegarea elevilor privind 

 participarea la concursul formațiilor de dans „Constelația dansului-22” 

 la data de 19.05.2022; Responsabil: Nicolaev Dumitru; 

 Ordinul nr.56„ab” din 18.04.2022 Cu privire la totalurile acțiunii de 

salubrizare „Liceul nostru-casa noastră”; Responsabil: Consiliul Elevilor; 

 Ordin nr.84 „ab” din 31.05.2022 „Cu privire la mențiuni , în legătură cu 

finalizarea anului școlar 2021-2022; 

  Ordin nr.76 „ab” din 01.10.2021 „Cu privire la deplasarea cadrelor 

didactice și a absolvenților pentru participare la training la complexul 

turistic „Orheiul Vechi”; 

  Ordin nr.75 „ab” din 20.05.2022 cu privire la deplasare a unui grup de 

elevi în excursie în România; 

 Ordin nr.72 „ab” din 20.05.2022 cu privire la deplasare a unui grup de 

elevi în excursie în Soroca; 

 Ordinul nr. 2,,ab”A din 12.01.2022: delegarea elevilor la concursuri; 

 Scenariul activității extracurriculare „Mărțișor”; 

 Scenariul activității extracurriculare „Ploaia de stele”; 

 Scenariul activității extracurriculare „Să trăiți, să-nfloriți”; 
 Scenariul activității „Balul bobocilor”. 

Constatări Instituția planifică și desfășoară în afara orarului de bază un număr rezo- nabil  de  

activități,  în  concordanță cu misiunea  liceului,  cu  obiectivele  din curriculum și Planul 

activităților extracurriculare, în care sunt impicați elevi și  părinți.  Din  acestea  fac  parte  

concursuri  locale,  competiții  sportive, serate cognitiv-distractive în cadrul 

săptămânilor disciplinelor școlare ș.a. Elevii participă în număr considerabil, fără 

discriminări de gen, etnie, stare socială etc. Activitățile asigură în bună parte realizarea 

misiunii instituției: formarea unei personalități multilateral dezvoltate cu o poziție civică 

activă capabilă  să  se  încadreze  în  societate.  Elevii  sunt  învățați  să  se  implice social, 

să stabilească relații cu organizații care au tangențe cu dezvoltarea societății.  Activitățile  

sunt  axate  pe  valorificarea  și  promovarea  patrimo- niului  cultural  național  și  

general-uman,  a  modului  sănătos  de  viață,  a poziției  proactive  în  societate.  Pe  

site-ul  liceului  anunțurile  cu  privire  la 
desfășurarea și impactul activităților extracurriculare aproape că lipsesc. 

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

 

Indicator  4.2.8.  Asigurarea  sprijinului  individual  pentru  elevi/  copii,  întru  a  obține  rezultate  în conformitate 



cu standardele și referențialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES care beneficiază de 

curriculum modificat și/ sau PEI) 

Dovezi  PAI 2021-2022: Planul activităților cu elevii dotați; 
 Ordinul nr.3-ab din 14.01.2022: cu privire la autoizolarea colectivelor de 

elevi și instruirea lor online în perioada de carantină; 

 Orarul de lucru a centrului de resurse educaționale incluzive; 

 Orarul consultațiilor oferite de cadrele didactice; 

 Proiecte didactice zilnice, în portofoliul cadrului didactic; 

 Registrele de procese-verbale ale comisiilor metodice; 
 Fișe  de  asistare  la  activitățile  educaționale,  în  portofoliul  directorului adjunct; 

 Fișa de evaluare a elevilor cu CES, în dosarele acestora; 
 Teste de evaluare sumativă, în portofoliile cadrelor didactice și ale 

 comisiilor metodice; 
 Teste de evaluare națională pentru elevii cu CES. 

Constatări Instituția asigură sprijinul individual pentru elevi prin oferirea consultațiilor, 

activităților de consiliere desfășurate de cadrele didactice și didactice auxi- liare. Acestea se 

realizează în conformitate cu planurile operaționale din PAI. Se elaborează orarul de 

activitate a serviciiilor de sprijin. În perioa- dele  aflării  elevilor  în  carantină  sau  

de  instruire  la  distanță,  cadrele didactice  depun  efortul  să  asigure  consultarea  

elevilor,  acordă  asistența 
psihopedagogică, dau indicații referitor la realizarea sarcinilor de lucru. 

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

Total standard 10,75 
 

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 

resurselorDovezi 

 PAI 2021-2022: Planificarea resurselor educaționale; 

 Ordinul nr.65-ab din 06.09.2021: constituirea Comisiei Multidisciplinare 

Intrașcolare; 

 Ordinul nr.64,,ab” cu privire la constituirea CPDC; 

 Procese-verbale ale Senatului școlar; 

 Boxa de sugestii și reclamații; 

 Biblioteca școlară (cu sală de lectură și bibliotecă digitală); 

 Laboratoare la fizică, chimie, ateliere de educație tehnologică; 

 2 săli sportive; 

 Sală pentru festivități; 

 Cabinetul metodic dotat cu TIC; 

 „Casa mare” – cabinet pentru recreerea cadrelor didactice; 

 Proiectul „Fii Tu Moș Crăciun!”; 

 Proiectul „Ajută o inimă de copil”; 

 Proiectul „Colectează maculatură și dă o viață nouă”; 
 Rapoarte anuale privind activitatea extracurriculară a instituției. 

Constatări Instituția dispune de resurse educaționale materiale și finaciare conforme cerințelor 

din actele normative și asigură accesul elevilor la acestea. Părin- ții sunt familiarizați 

cu toate resursele existente, au ocazii nu numai să le viziteze, ci și să se implice în 

planificarea lor continuă, în evaluarea stării acestora. Consiliile părinților și elevilor se 

implică parțial în procesul decizi- 
onal referitor la optimizarea resurselor. 

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

valorificare a potențialului creativ al acestora,  inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului modificat sau a 

PEI 



Dovezi  Ordinul nr. 40-ab din 25.05.2021, nr.72-ab din 20.05.2022, nr. 43 din 

26.05.2021: numirea responsabilor de administrarea și completarea bazelor de 

date SIME, SAPD, SIPAS; 

 Ordinul nr. 2-ab A din 12.01.2022 de delegare la olimpiadele școlare și 

concursuri extrașcolare; 

 Ordin nr.21,,ab” din 11.02.22 cu privire la acordarea premiilor anuale; 

 Baza de date SIME la începutul/ sfârșitul anului școlar; 

 Dosarul personal care include informații despre performanțele elevului și 

Tabelul reușitei academice anuale; 
  Tabelul de performanță al dezvoltării personale a elevului; 

 Tabelul performanțelor elevilor cu CES la concursuri; 

 Fișe de monitorizare a progreselor elevilor cu CES; 

 Fișe de intervenție pentru elevii cu CES; 

 Catalogul clasei; 

 Portofoliul directoriului adjunct; 

 Portofoliile Comisiilor metodice; 

 Portofoliul cadrului didactic de sprijin; 
 Portofoliul cadrului didactic, cu fișe de evaluare a elevilor/ clasei în baza 

indicatorilor statistici privind calitatea procesului educațional; 

 Raportul  semestrial/  anual  al  dirigintelui  despre  situația  academică  a elevilor/ 

clasei, în Portofoliul dirigintelui/ directorului adjunct. 

Constatări Cadrele manageriale și didactice acordă importanță promovării performan- țelor școlare, 

identifică posibilități de anunțare publică a acestora. Cele mai frecvente sunt rețelele de 

socializare, atât timp cât site-ul liceului nu le face publice. Instituția stochează 

informația privind rezultatele academice înalte într-o bază de date a elevilor dotați, pe 

care o actualizează periodic. Mediile școlare ale elevilor sunt incluse în SIME/ 

SAPD. Cadrele didactice și de conducere elaborează rapoarte privind rezultatele 

academice, identi- fică  potențialul  creativ  al  elevilor,  inclusiv  cu  CES,  îi  deleagă  la  

etapele externe  ale  concursurilor.  Mecanismele  de  valorificare  a  potențialului 

creativ al elevilor se reduc la sarcini suplimentare pentru olimpici și consul- tații în 

afara lecțiilor. În ansamblu, liceul denotă o experiență satisfăcătoare 
în planul promovării performanțelor elevilor cu CES. 

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

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

elevului/ copilului 

Dovezi  Ordinul nr. 84-ab din 31.05.2022: finalizarea anului școlar, mențiuni; 

 acordarea premiilor bănești și a diplomelor pentru elevii cu peformanțe; 

 Ordine emise la finalul anului academic privind decernarea titlurilor 

„Absolventul anului”, „Liceanul anului”, „Sportivul anului”; 

 Înscrierea performanțelor în dosarul personal al elevului; 

 Scrisori de mulțumire expediate părinților elevilor cu performanțe; 

 Panoul  de  afisaj,  cu  performanțe  ale  elevilor  la  diverse  concursuri, 

olimpiade și competiții; 

 Còpii ale diplomelor de laureat al concursurilor municipale, naționale în edițiile 

2021-2022. 

Constatări Instituția  utilizează  o  politică  echitabilă  și  transparentă  de  promovare  a succesului 

școlar, obținut atât în activități formale, cât și informale. Șefii de comisii  metodice  și  

managerii  stochează  și  sistematizează  informația privind performanțele elevilor, 

directorul emite ordine cu privire la premieri. Performanțele sunt publicate pe rețele 

de socializare, la panoul de afișaj, dar lipsesc pagina web, deși instituția le anunță în 

raportul de activitate ca fiind plasate pe site. Instituția creează destule condiții pentru 

manifestarea 
potențialului creativ al elevilor. 

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

 

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  CP, proces-verbal nr.1 din 01.09.21cu privire aprobarea orelor opționale, 

cercurilor și secțiilor de sport; 
 Număr considerabil de discipline opționale: 

 
 o educația pentru sănătate; 

o educația pentru drepturi; 

o produsele chimice și securitatea personală; 

o chimia și explorarea mediului; 

o tehnologia informației și a comunicațiilor; 

o educația economică și antreprenorială; 

 Curriculum modificat pentru elevii cu cerințe educaționale speciale; 

 Curriculum adaptat pentru elevii cu cerințe educaționale speciale; 
 Cererile elevilor pentru orele opționale, cercuri și secții de sport. 

Constatări Instituția demonstrează o viziune confuză asupra curriculumului la decizia școlii, 

cadrele manageriale indicând, în rapoartele de activitate, că CDȘ nu se aplică în liceu. 

Cu toate acestea, instituția abordează consecvent cere- rile  elevilor  și  părinților  

acestora  de  înscriere  la  cursurile  opționale,  la cercuri  și  secții,  pune  la  dispoziția  

elevilor  un  șir  semnificativ  de  cursuri opționale, cu  un curriculum  aprobat  de 

ministerul  de resort,  planifică for- marea continuă în domeniile solicitate de elevi. 

Pedagogii încadrează suficient elevii în invățarea interactivă. Instituția utilizează 

diverse forme de învățare interactivă în cadrul activităților didactice din orarul de bază 

și al 
activităților extracurriculare. 

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

Total standard 4,25 

 

Puncte forte  Număr considerabil de laptopuri, calculatoare PC. 

 Oferirea TIC pentru elevi din familiile social-vulnerabile. 

 Modernizarea bibliotecii, digitalizarea cartotecii. 

 Toate  cadrele  de  conducere  –  deținătoare  de  grad  managerial unu. 

Puncte slabe  Reflectarea slab conturată în unele documente de planificare și de 

totalizare, inclusiv în Raportul de activitate, a viziunii instituțio- nale de 

orientare spre calitate. 

 Dificultatea diferențierii procesului educațional în cheia valorificării 

individualității fiecărui copil. 

 Lipsa referințelor la calitatea procesului educațional în documen- tele de 

planificare și de totalizare ale Senatului elevilor. 

 Planificarea insuficientă a acțiunilor de formare continuă a cadre- lor 

didactice din perspectiva nevoilor individuale și instituționale. 

 Implicarea parțială a părinților și elevilor în procesul decizional cu referire 

la optimizarea resurselor. 

 Cazuri separate de utilizare a strategiilor didactice bazate pe activitatea 

preponderentă a pedagogului. 

 Lipsa experienței în elaborarea acordurilor de parteneriat la nivel 

european. 
 

 
 

 

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 
 



  
 Regulamentul de organizare și funcționare a instituției; 
 Politica de protecție a drepturilor copilului; 
 PAI 2020-2021: 

o Planul de activitate al CM Consiliere și dezvoltare personală; 
o Planul de activitate al directorului adjunct pentru activitatea extra-  curriculară; 
o Planul de activitate al psihologului școlar; 

 Proces-verbal nr. 8 din 15.04.2021 al CM Consiliere și dezvoltare  personală: „Cu privire 
la sesiunea de informare privind bullyingul în  mediul școlar”; 

 Senatul școlar: Reprezentarea proporțională a fetelor și băieților. 

Instituția implementează politici naționale de promovare a echității de gen,  reflectate în 
Statutul liceului, în Regulamentul de organizare și funcționare.  În PDI și PAI echitatea de gen 
nu este un aspect cu tratare frecventă. Se  asigură raportul echitabil dintre fete și băieți la 
completarea claselor. Docu-  mentele de planificare includ activități de formare, sesiuni de 
informare a  cadrelor didactice, elevilor și părinților în privința acestor politicilor de gen.  
Instituția asigură servicii de consiliere și orientare în domeniul interrelațio-  nării genurilor. 

Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 
0,75 

Punctaj acordat: 1,5 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

 Bugetul instituției: 2 % pentru formarea profesională continuă, inclusiv  dimensiunea 
echitate de gen; 

 Bugetul instituției: asigurarea financiară pentru procurarea materialelor  didactice; 
 Panoul de afișaj, cu informații privind echitatea gender; 
 Vestiare amenajate fete – băieți în sălile de sport; 
 Blocuri sanitare separate fete – băieți, câte 28 cabine; 
 Catalogul clasei: raportul dintre băieți și fete la completarea claselor; 
 Senatul școlar: Reprezentarea proporțională a fetelor și băieților; 

 Spații educaționale pentru desfășurarea activităților educaționale și de  formare 
profesională continuă în domeniul echității de gen. 

Instituția planifică și utilizează resurse bugetare pentru formarea cadrelor  didactice, pentru 
amenajarea și dotarea spațiilor care asigură echitatea și  confortul  gender,  pentru  
achiziționarea  literaturii  de  specialitate  și  supor-  tului metodologic. Liceul procură și 
acumulează materiale pentru sesiunile  de formare care includ și dimensiunea gender, de o 
frecvență sporadică.  Managerii instituției informează periodic și sensibilizează actanții 
educațio-  nali privind respectarea și promovarea principiului echității de gen. 

Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 
0,75 

Punctaj acordat: 1,5 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 5.1.3. Realizarea procesului educațional – activități curriculare și extracurriculare – în  
vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea  conceptelor-
cheie ale educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de  gen 

Dovezi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ordinul nr. 09-ab A din 01.02.2021: implementarea Programului educa-  
țional școlar online „Despre tine”; 

 Proiectele didactice anuale la disciplinele Dezvoltarea personală, 
Educația pentru societate și altele; 

 Scenariile activităților extracurriculare: „Adio, drag Abecedar”, „Drago- 
betele sărută fetele”); 

 Registrul de observații, sugestii ale persoanelor care au vizitat instituția  
(vizite de informare ale medicilor de familie, separat fete, băieți;  
reprezentanții centrului Neovita, în cadrul programelor educaționale „12  
plus”, „Ghidarea în cariera profesioanlă”); 

 Ciclu de lecții susținute de psihologul școlar cu elevii claselor a VI-IX-a  



 
 
 
Constatări 

cu subiectul „Combaterea fenomenului bullying”, aprilie 2021. 

  Echitatea de gen este suficient promovată în cadrul tuturor disciplinelor  
școlare – ca principiu de implicare a subiecților educaționali și ca sistem  
de unități de conținut. Directorul emite ordine de implementare a progra-  
melor educaționale privind echitatea de gen, acestea sunt într-un număr  
redus. Pentru elevi, se organizează activități în cadrul instituțiilor din  
exterior vizitate colectiv și vizite de informare, în liceu, ale specialiștilor 
în  domeniu. Instituția desfășoară activități și promovează bune practici 
în  vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu 
genul. 

 Pondere: 2  Evaluarea conform 
criteriilor: 0,5 

 Punctaj acordat: 1 

  

 Puncte 
forte 

 Instituția dispune de blocuri sanitare modernizate separate pentru  fete 
și băieți. 

 Puncte 
slabe 

 Asigurarea slabă cu material didactic și metodic referitor la  
promovarea echității de gen. 

 Apariția sporadică a situațiilor, cazurilor de discriminare pe criteriu 
 de gen. 

  

AnalizaSWOT.DimensiuneaEducație sensibilăla gen 

Puncteforte 

 

1) Copiii sunt educați,comunică și 

Interacționează în conformitate 

cu principiile echității de gen; 

2) Instituția organizează activități 

extracurriculare care promovează 

echitatea de gen; 

3) În instituție n-au fosts esizări referitor 

la discriminări pe criteriu degen; 

4) Instituția dispune de blocuri sanitare 

Modernizate separate pentru fete 

și băieți. 

Puncteslabe 

1)Asigurarea slabă cu material didactic și 

metodic referitor la promovarea 

Echității de gen. 

Oportunități 

1) Informarea/formarea cadrelor 
didactice/elevilor/părinților referitor la 

respectarea/ promovarea echității de 

gen, 

2) Atragerea partenerilor educaționali în 

procesul de informare/formare referitor 

la asigurarea echității de gen. 

Riscuri 

1)Apariția situațiilor, cazurilor de 

discriminare pe criteriu de gen 

 

 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Punctef orte Puncte slabe 



1) Programul/orarulactivitățilordidacticeșie

xtracurriculare este echilibrat și 

flexibil;Eleviiau 

acceslaserviciiledesprijin; 

Elevii sunt transportați în condiții 

desiguranță. 

2) Instituția dispune de mecanisme 

șiproceduri de implicare a elevilor 

șipărinților în activitatea sa CA, 

CPDC,Senatulșcolar, AOP); 

3) Instituțiapromoveazăparteneriate 
educaționalecureprezentanțiicomunității 

1) Instituțianudispunedecabinededușînsălii

edesport; 

2) Organelerepresentativealeelevilorșipă

rinților(Senatulșcolar,AOP)nu 

totdeaunaseimplicăactivînviațașcolarăși 

necesită motivație din partea 

echipeimanageriale; 

3) Lipsaexperiențeiînelaborareaacordurilorde

parteneriat lanivelEuropean; 

4) Este mare cota-parte a cadrelor 

didacticedevârstăprepensionarăși 

pensionară; 



peaspectecețindeinteresulelevilor; 
4) Instituția școlarizează copii din 

toategrupurile entice, culturale și 

religioase 

dincomunitateșipromoveazărespectulfațăd

ediversitateaculturală, 

etnică,lingvisticășireligioasă; 

5) Elevii și părinții sunt implicați 

înconsiliereaaspectelorlegatedeviața

școlară. 

6) Instituția are în dotare cabinet de 

resursepentruelevii cu CES; 

7) Instituțiarespectădiferențeleindividualep

rin aplicarea procedurilor de 

prevenire,identificare, semnalare, 

evaluare 

șisoluționareasituațiilordediscriminare; 

8) Instituțiaaplicăcurriculumul 

diferențiat/adaptatpentru copiiicuCES; 

9) Instituțiaasigurăprotecțiadatelorcuca

racter personal prin proceduri 

șimecanismeinstituționale; 

10) Instituțiadispunedebazadedatea 
copiilor de vârtstă școlară din districtul 

deșcolarizare; 

11) Planul strategic și cele operaționale 

suntorientatesprecreștereacalitățiiprocesul

uieducațional; 

12) Instituția dispune de spații de 

studii,echipamente, material și auxiliare 

necesareimplementării calitative a 

curriculumuluinațional; 

13) Instituțiaesteasiguratăcupersonaldi

dacticcalificat; 

14) Instituțiaaplicăcurriculumul modificat 

/adaptăricurricularepentrucopiiicuCES; 

15) Instituția utilizează procesduri 

specificede monitorizare a 

realizăriicurriculumului; 

16) Evaluările prin examenele de ieșire 

dinsistem demonstrează că 

majoritateaabsolutăaabsolvenților(ciclul

gimnazialși liceal) dau dovadă de o 

pregătirecorespunzătoare cerințelor 

standardeloreducaționale 

17) Copiiisunteducați,comunicăși 

interacționeazăînconformitatecup

rincipiileechității de gen; 

18) Instituțiaorganizeazăactivități 

extracurriculare care promovează 

echitateadegen; 

19) Instituțiadispunedeblocurisanitare 

modernizateseparatepentrufeteșibăieți. 

5) Infrastructura liceului 

necesitămodernizare(fațadașiacop

erișul); 

6) N-au fost implementate metode 

maieficientedediminuareaabsenteismul

uișcolar; 

7) Motivareaslabăacadrelordidacticeîndo

meniulbazămaterială șididactică. 



Oportunități Riscuri 

1) Diversificarea surselor de 

venituriextrabugetare,participareaînproi

ecteînscopulconsolidării infrastructurii 

instituției; 

2) Valorificarea eficientă a propriilor 

resurseșiexecutarea chibzuităabugetului 

instituției; 

3) Angajarea și promovarea 

tineriorspecialiști; 

4) Perfecționarea sistemului de evidență 

arezultatelorșcolareșidezvoltăriielevilor; 

5) Reevaluareaobiecivelorstrategiceded

ezvoltareainstituției; 

6) Implicareamaiactivăacadrelordidacticeîn 

consolidarea suportului didactic 

ladisciplineleșcolare; 

7) Impicarea mai activă a părinților 

șielevilorîn viața instituției. 

1) Motivareainsuficientăa angajaților; 
2) Planificareadefectuoasăabugetuluii

nstituției; 

3) Fonduriinsuficientepentruconsolidareașim

odernizareainfrastructuriiinstituției; 

4) Proiectareadefectuoasăaaactivitățiidi

dacticeșiextracurriculare; 

5) Dezinteresul părinților și comunității 

fațădeproblemele internedin instituție; 

6) Scădereaofeteieducaționaleainstituției. 

 

Tabel privindnivelulderealizareastandardelor[se completeazăpentru Raportulde activitate 

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

 

 

Standard 

decalitate 

 

Punctaj

maxim* 

Anul de 

studiu2019-

2020  

Anul de 

studiu2020_-

2021  

Autoevaluare,

puncte 

Nivelre

alizare,% 

Autoevaluare,

puncte 

Nivelre

alizare,% 

1.1 10 9,50 95,0 9,75 97,5 

1.2 5 4,50 90,0 4,50 90,0 

1.3 5 4,75 95,0 5,00 100,0 

2.1 6 4,75 79,2 5,00 83,3 

2.2 6 4,75 79,2 4,75 79,2 

2.3 6 4,50 75,0 4,50 75,0 

3.1 8 7,25 90,6 8,00 100,0 

3.2 7 6,25 92,8 6,50 92,8 

3.3 7 6,25 92,8 7,00 100,0 

4.1 13 11,00 84,6 11,00 84,6 

4.2 14 11,25 80,4 12,50 89,3 

4.3 7 5,50 78,6 5,50 78,6 

5.1 6 4,50 75,0 4,50 75,0 

Total 100 84,75 84,75% 88,50 88,50% 

 

*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 
      

      

      

 Nus-arealizat     

 

Rezultateleevaluăriianualeacadrelordeconducere: 

 

Anul 

destudi

u 

Nr. total cadre 

deconducere 
RezultateleprezentăriiRaportuluianualde 

activitate 

Se aprobă nu seaprobă 

2019-2020 4 Se aprobă-4  

2020-2021 4 Se aprobă-4  

 
 

Comisiadeevaluare: 
 

Bragari Nicolae–director 
 

Roman Tatiana – director adjunct pe instruire 

Guceac Viorela – director adjunct pe instruire 

Bragari Valentina –director adjunct pentru educație 

Barbu Serghei–director adjunct pentru gospodărie 

 

Directorul liceului   


