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Cuprins: 
 

Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

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

copiilor  

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității 

fizice și psihice a fiecărui elev/ copil  

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

mod sănătos de viață  

 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

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

școlare [Standardul nu se aplică IET]  

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

procesul educațional  

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

societate interculturală bazată pe democrație 

  

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  

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

nediscriminatorii și respectă diferențele individuale  

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

  

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

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

educațional de calitate  

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

finalitățile stabilite prin curriculumul național  

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

educational 

  

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

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

principiile echității de gen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

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

copiilor 

Domeniu: Management 

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

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice.  

Dovezi  -Aviz CSP privind re-deschiderea instituției de învățământ în contextual pandemiei 

COVID-19, Nr.04-9/622 din 26.08.2020; 

-Proces-verbal de control în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra 

incendiilor, nr.1-6917/20 din 08.12.2020; 

-Buletin de verificare metrologică (nr.29-19250, nr.29-19251, nr.29-19249, nr.29-

19268, nr.35-17120, nr.7-10350, nr.35-17119, nr.35-17118, nr.7-10349, nr.7-10348) 

-Act nr.400 din 30.12.2019 de cercetare tehnică a coșurilor de fum și canalelor de 

ventilație  

-Act nr.183 din 26.11.2020 al serviciului apărării împotriva incendiilor  

-Raport tehnic nr.127 din 16.01.2017 cu privire la efectuarea măsurilor și încercărilor 

de reglare-recepție și profilactice, ca parte integrantă a procesului de mentenanță a 

instalațiilor electrice  

-Autorizația sanitar-veterinară pentru funcționarea cantinei, Seria ASVF, 09.12.2014 

(fără termen de limită), emisă de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; 

-Autorizație sanitară de funcționare a instituției nr.121 eliberată la 05 mai 2017, 

valabilă până la 05 mai 2022. 

-Act nr.OI ESI-0451/0347 din 12.06.2020 până la 12.06.2025 de constatare a gradului 

de pregătire tehnică pentru funcționarea sistemelor de gaze. 

-Permis de exercitare pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul 

securității industriale nr.0916-19, eliberat în baza Procesului-verbal de atestare 

nr.56/01-A din 07 decembrie 2019, valabil până la 07 decembrie 2022.  

-Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor. 

-Proces-verbal nr.1 al Ședinţei CA, LT,,Mihai Eminescu’’, Edineţ, din  19.08. 2020, cu 

privire la Pregătirea liceului pentru noul an şcolar în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul  COVID -19 (Anexă); 

-Proces-verbal nr.1 din 15.09.2020, al Ședinței Comitetului de Părinți, cu privire la 

Organizarea procesului educațional în perioada pandemică pentru anul de studii 2020-

2021 (Anexă); 

-Pașaportul sanitar al cantinei, Fișele examenelor medicale ale angajaților cantinei  

(1 bucătar, 1 ajutor de bucătar) 

-Certificat de calificare profesională, educație medicală continuă, Ord.nr.41 din 

21.07.2020 

-Certificat de calificare profesională, Securitatea și Sănătatea în Muncă, Seria.SSM II, 

nr.00925 

- Certificat de calificare profesională, Securitatea și Sănătatea în Muncă, Seria.SSM I, 

nr.06272 

-Certificat nr.CP47 din 03.12.2020 de susținere a cursului Apărarea Împotriva 

Incendiilor 



-Panouri informative cu privire la Regulile de prevenire și protejare împotriva infectării 

cu noul virus COVID-19 (în holul instituției) 

-Lista produselor interzise, Meniul de repartiție în cantină; 

-Graficul profesorilor de serviciu în cantină, aprobat la Ședința CP, Proces-verbal nr.1 

din 22.08.2020 

-Planul complex privind măsurile de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a infecțiilor 

intestinale; 

-Registrul de evidență a sănătății. 

Constatări Instituția de învățământ deține toate actele obligatorii și monitorizează în permanență 

respectarea normelor sanitaro-igienice. Documentaţia tehnică, sanitaro-igienică și 

medicală este emisă de către structurile împuternicite, conform atribuţiilor şi funcţiilor 

legale ale acestora. Este întocmită şi asigurată documentaţia necesară pentru începerea 

anului de studii şi desfăşurarea procesului educațional.  

Zilnic se realizează triajul epidemiologic, matinal, la intrarea în instituție, a tuturor 

elevilor, profesorilor și angajaților instituției- ceea ce confirmă respectarea cerințelor 

situației excepționale. Tuturor claselor li s-au adus la cunoștință regulile de 

comportament, prin prezentarea și discutarea instrucțiunii cu privire la Protecția vieții 

și sănătății copiilor pe perioada vacanțelor, aspect care este confirmat prin prezența 

însemnărilor în fiecare catalog școlare. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 

 

Autoevaluare conform criteriilor:1  Punctaj acordat: 1 

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

durata programului educativ.  

Dovezi  -Contract nr.1038 din 01.01.2020 cu IS Servicii Paza a MAI privind supravegherea 

obiectivelor utilate cu buton de alarmă 

-Contract nr.1032 din 01.01.2020 cu IS Servicii Paza a MAI privind supravegherea, 

paza bunurilor de către dispeceratul de pază, precum și deservirea tehnică a mijloacelor 

de semnalizare pază-incendiu 

-Ord.nr.04 din 01.09.2020 cu privire la formarea atitudinilor şi deprinderilor de 

comportament responsabil la traficul rutier și organizarea Decadei Circulaţiei Rutiere   

-Proces-verbal nr.1 al Ședinţei CA, LT,,Mihai Eminescu’’, Edineţ, din  19.08.2020, cu 

privire la Aprobarea Politicii de protecție a copilului în IPLT ”Mihai Eminescu”; 

-Planul activităților în cadrul Decadei Circulației Rutiere, (Ord.nr.04 din 01.09.2020) 

-Panouri de afișaj privind securitatea traficului rutier și prevenirea accidentelor rutiere 

în rândul elevilor 

-Ord.nr.10 din 01.09.2020 cu privire la aprobarea Graficului  de serviciu al 

personalului de pază şi graficul de serviciu al cadrelor de conducere şi cadrelor 

didactice; 

-Ghid de Educație rutieră  
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Mihai-Eminescu-Edine%C8%9B-

228266457368970/photos/pcb.1451263805069223/1451262021736068/ 

-Campania de Informare și Educație rutieră 
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Mihai-Eminescu-Edine%C8%9B-

228266457368970/photos/pcb.1447620392100231/1447618582100412/ 

-Ord.nr.08 din 01.09.2020 privind pregătirea și desfășurarea instruirii elevilor privind 

formarea comportamentului responsabil în caz de situații excepționale 

-Panouri de afișaj cu informații relevante privind promovarea modului sănătos de viață, 

Regulile și normativele sanitaro-epidemiologice   

-Ord.nr.31 din 01.09.2020 privind organizarea și desfășurarea Campaniei naționale 

Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane; 

-Gard, poartă, camere video 

Constatări Instituția asigură integral securitatea elevilor, posedă permisul de instalare a camerelor 

https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Mihai-Eminescu-Edine%C8%9B-228266457368970/photos/pcb.1451263805069223/1451262021736068/
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Mihai-Eminescu-Edine%C8%9B-228266457368970/photos/pcb.1451263805069223/1451262021736068/
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Mihai-Eminescu-Edine%C8%9B-228266457368970/photos/pcb.1447620392100231/1447618582100412/
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Mihai-Eminescu-Edine%C8%9B-228266457368970/photos/pcb.1447620392100231/1447618582100412/


video, ce funcționează în baza Regulamentului privind supravegherea prin mijloace 

video. Holurile, scările, sălile adiționale, precum și teritoriul școlii sunt monitorizate 

audio-video. Elevii sunt instruiți cu privire la regulile de comportament în diverse 

cazuri excepționale, cunosc măsurile de prevenire și/ sau acționare în diverse cazuri de 

situații excepționale. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

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

Dovezi  -Orar lecții (Discutat și aprobat la Ședința CP nr.02 din 07.09.2020) 

-Orarul sunetelor (Discutat și aprobat la Ședința CA nr.01 din 24.08.2020) 

-Orarul meselor pentru elevii de la ciclul primar (Discutat și aprobat la Ședința CA 

nr.02 din 24.08.2020)  

-Ord.nr.07 din 01.09.2020 cu privire la Prevederile Planului-cadru pentru învățământul 

primar, gimnazial şi liceal, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației,Culturii și 

Cercetării nr. 321 din 29 martie 2019; 

-Ord.nr.57 din 11.12.2020 cu privire la organizarea şi desfăşurarea tezelor de iarnă, 

sesiunea- 2020 

-Fișe de evidență a evaluărilor sumative 

-Proces-verbal nr.1 al ședinţei CP din 22.08.2020, cu privire la Aprobarea schemelor-

orare, orarului lecţiilor, sunetelor, ore opţionale, activităţi extracurriculare. 

-Proces-verbal nr.4 din 30.11.2020 al Ședinței CM Consiliere și dezvoltare personală 

cu privire la Monitorizarea respectării Instrucțiunii privind managementul temelor 

pentru acasă în învățământul primar, gimnazial, liceal. 

Constatări Instituţia de învăţământ elaborează un orar echilibrat și flexibil în care disciplinele 

exacte alternează cu cele umanistice, artistice, tehnologice şi sportive. Orarul este 

elaborat conform Planului-cadru național, ținându-se cont de reperele metodologice 

recomandate de MECC şi asigură raportul optim între timpul instruirii formale şi cel al 

instruirii nonformale, timpului de învăţare şi timpului de recreere.  

Respectând normele în vigoare, se elaborează un grafic lunar al evaluărilor summative 

și un orar de recuperare al orelor- după necesitate.  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

Dovezi  -Nr de locuri de lucru la mese/ bănci corespunzător numărului de elevi, la clasă. 

-31 de clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar și gimnazial/ liceal  

-Acte de predare-primire a băncilor și scaunelor, pentru clasa de elevi, Acte de donație  

-Registrul bunurilor materiale conform Standardele minime de dotare a instituției de 

educație timpurie 

-Mobilier în funcțiune, în conformitate cu normele sanitaro-igienice în vigoare  

*bănci- 544, 

*scaune- 912 

-Ord.nr.15 din 01.09.2020 cu privire la constituirea Comisiei de casare a bunurilor 

patrimoniului LT ,,Mihai Eminescu’’, Edineț.          

Constatări Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea unui proces educaţional de calitate. 

Instituția este dotată cu materiale de sprijin: echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile, 

mobilier adaptabil necesităților speciale ale elevilor, prezent în toate auditoriile 

liceului. Toate categoriile de personal non-didactic sunt asigurate cu echipament, în 

limita bugetului și în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici. 



Mobilier adaptabil, echipament, utilaje prezente în toate auditoriile liceului. Sunt 

asigurate condiţiile optime pentru desfăşurarea unui proces educaţional de calitate.  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

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

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

Dovezi  -Instructajul privind respectarea regulilor de securitate a vieții elevilor la orele de 

chimie, biologie, fizică, educație tehnologică și informatică (Anexă); 

-Registrul de evidență a utilajelor,dispozitivelor,ustensilelor și materialelor de sprijin la 

(chimie, biologie, fizică, informatică, educație tehnologică, educație fizică) 

-Locurile de lucru cu construcție specific cerințelor disciplinei de studiu și normelor 

sanitaro-igienice în vigoare 

-Registrul Resurse didactice și tehnice 

-Terenul de sport corespunde normelor și cerințelor de securitate 

-Proces-verbal nr.8 al Ședinţei CA, LT,,Mihai Eminescu’’, Edineţ, din  23.10.2020 cu 

privire la Respectarea standardelor de calitate: sănătate, siguranță, protecție în 

contextul pandemiei COVID-19 

-Ord.nr.07 din 01.09.2020 cu privire la Instrucțiunile de securitate și sănătate pentru 

elevi în laboratoarele și sălile de informatică, Clasa viitorului, fizică, chimie, educația 

tehnologică, educația fizică. 

Constatări Instituția este dotată cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile) 

care asigură un proces educțional corespunzător standardelor și normelor sanitaro-

igienice. Toate categoriile de personal non-didactic sunt asigurate cu echipament, în 

limita bugetului și în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici. În perioada sistării 

procesului educațional în sălile de clasă, nu a fost necesară utilizarea echipamentelor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Indicator 1.1.6.  Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care corespund 

normelor sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul 

elevilor/ copiilor* (după caz). 

Dovezi  -Încăpere pentru prelucrarea materiei prime,2 depozite, dulap pentru pâine; 

-Instalații de ventilare, plită și cuptor electric, vitrină pentru produse calde și reci, stilaj 

și mese din inox, tehnică frigorifică (3), cântar electric, mașină de tocat electrică, 

ustensile din inox și veselă din porțelan, cuțitele și tocătoarele corespund standardelor 

HACCP; 

-Sală de preparare a bucatelor, care respectă fluxul producerii, sufrageria cu 250 de 

locuri; 

-Ord.nr.01 din 01.09.2020 cu privire la organizația alimentației gratuite a elevilor din 

ciclul primar;          

-Registrul de evidență a operațiunilor de dezinfecție; 

-Carnetele cu controlul medical al angajaţilor cantinei (2 angajați); 

-Asigurarea meniului calitativ, regimului alimentar și a serviciului medical în liceu; 

-Proces-verbal nr.5 al Ședinței Comitetului de Părinți din 22.01.2021 cu privire la 

Discuția dirijată Cum să ne alimentăm corect copiii pentru a le proteja sistemul 

imunitar.  

Constatări Instituţia de învăţământ asigură spaţii pentru prepararea şi servirea hranei care 

corespund normelor sanitare în vigoare privind siguranţa, accesibilitatea, 

funcţionalitatea şi confortul elevilor. Sunt prezente certificatele de valabilitate a 

produselor achiziționate, contractele de prestare a materiei prime pentru prepararea 

bucatelor. Cantina și bufetul activează în baza autorizațiilor eliberate de CSP, Edineț.  



Dotarea cu utilaje și echipament a depozitelor pentru păstrarea produselor prime, 

separarea zonelor de prelucrare a produselor alimentare în cantină, prezența 

documentației cantinei și a certificatelor de valabilitate a produselor achiziționate, 

contractele de prestare a materiei prime pentru prepararea bucatelor sunt în 

conformitate cu Regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice. Sala pentru 

prepararea bucatelor este dotată cu utilaje, dispozitive, echipamente în stare funcțională 

foarte bună. Instituția de învățământ asigură rația alimentară pentru fiecare copil care 

acoperă normele fiziologice de consum pe zi, în conformitate cu legislația sanitară în 

vigoare. Părinții și elevii sunt la curent cu meniurile zilnice, care sunt afișate la panoul 

informativ din holul liceului Universitatea Părinților. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

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

funcționalitate și confort pentru elevi/ copii.   

Dovezi  -8 WC-uri, separate pentru băieți și fete, în incinta instituției, o oală de closet la 30 de 

elevi 
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Mihai-Eminescu-Edine%C8%9B-

228266457368970/photos/pcb.1507014329494170/1507013632827573 

-Existența spațiilor sanitare în edificiul principal, dar și la blocul claselor primare; 

-47 de lavoare, unul la 60 de elevi 
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Mihai-Eminescu-Edine%C8%9B-

228266457368970/photos/pcb.1507014329494170/1507013926160877 

-Apă caldă și săpun, 16 uscătoare electrice pentru mâini, săli de duș separate pentru 

băieți și fete, 4 vestiare separate pentru băieți și fete. 

Constatări Instituția este dotată cu blocuri sanitare care respectă normele sanitare, de 

accesibilitate, funcționalitate și confort. În sala de sport sunt vestiare separate pentru 

băieţi şi fete. Instituția dispune de WC ecosan în toate edificiile sale. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

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

Dovezi  -Stingătoare (42 de bucăți) cu termene de valabilitate actuale/lăzi cu nisip, lopeți (6 

bucăți) și căldări antiincendiare (2 bucăți) 

-Ord.nr.10 din 01.09.2020 cu privire la aprobarea Graficului  de serviciu al 

personalului de pază şi graficul de serviciu al cadrelor de conducere şi cadrelor 

didactice; 

-Ord.nr. 10 din 01.09.2020  cu privire la folosirea Butonului de alarmă.  

-Ord.nr.07 din 01.09.2020 cu privire la pregătirea și desfășurarea instruirii elevilor 

privind formarea comportamentului responsabil în caz de situații excepționale. 

-Proces-verbal nr.3 al Ședinței Comitetului de Părinți din 16.11.2020 cu privire la 

Securitatea și siguranța vieții în perioada vacanței. Măsuri de apărare împotriva 

incendiilor în timpul desfășurării sărbătorilor de iarnă. 

-Scheme de evacuare în cazuri de situaţii excepţionale (expuse la fiecare etaj) 

Constatări Sunt prezente extinctoare cu termene de valabilitate actuale/ lăzi cu nisip, lopată şi 

căldare. Existența marcajelor de evacuare în toate blocurile, Sistem automat 

antiincendiu. Sunt afișate planuri de evacuare și indicatoare de orientare în incinta 

edificiului, este prezent și un buton de alarmă- pentru sesizarea oricărei situații 

excepționale. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Curriculum/proces educațional 

https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Mihai-Eminescu-Edine%C8%9B-228266457368970/photos/pcb.1507014329494170/1507013632827573
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Mihai-Eminescu-Edine%C8%9B-228266457368970/photos/pcb.1507014329494170/1507013632827573
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Mihai-Eminescu-Edine%C8%9B-228266457368970/photos/pcb.1507014329494170/1507013926160877
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Mihai-Eminescu-Edine%C8%9B-228266457368970/photos/pcb.1507014329494170/1507013926160877


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

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

Dovezi  -Ord.nr.02 din 01.09.2020 cu privire la asigurarea unui mediu școlar sigur și protectiv 

în LT „M. Eminescu”, Edineţ, a.ș. 2019-2020. 

-Ord.nr.03 din 01.09.2020 cu privire la respectarea Procedurii de organizare 

instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învățământ în cazurile de 

ANET al copilului și desemnarea coordonatorului acțiunilor de prevenire, identificare, 

raportare și referire a cazurilor de ANET al copilului în LT „M. Eminescu”, Edineţ, a.ș. 

2019-2020. 

-Ord.nr.03 din 01.09.2020 cu privire la Amplasarea și numirea responsabilului de 

Lădița de încredere din holul liceului.  

-Proces-verbal nr.2 al Ședinţei extraordinare a CA, LT,,Mihai Eminescu’’, Edineţ, din 

24.08.2020, cu privire la Aprobarea planului de redeschidere a instituției post-criză. 

Constatări Instruirea elevilor cu privire la regulile de securitate rutieră, a tehnicii securităţii în 

mediul şcolar şi în cotidian, de prevenire a situaţiilor de risc şi de acordare a primului 

ajutor. Instituția de învățământ dispune de instrumentarul de înregistrare, stocare, 

analiză, cercetare, rezolvare a plângerilor/reclamațiilor elevilor, personalului didactic și 

familie, cu referire la încălcarea drepturilor privind siguranța și protecția în instituție.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Total standard 10 puncte 

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității 

fizice și psihice a fiecărui elev/copil. 

Domeniu: Management 

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

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

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

ANET.  

Dovezi  -PDS; PMA; aprobate la Ședința CP, Proces-verbal nr.1 din 22.08.2020 

-Procedura de depunere și analiză a sesizărilor adresate CEI; 

-Fișa de sesizare a cazului suspect de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. 

-Planul de activitate a Comisiei pentru protecția Drepturilor Copiilor, aprobat la 

Ședința CP, Proces-verbal nr.1 din 22.08.2020 

-Proces-verbal nr.2 din 22.10.2020 al Ședinței Comitetului de Părinți, cu privire la 

Relațiile de parteneriat cu instituțiile din oraș (SALVE, DEMOS, APL, Comisariatul de 

Poliție) 

-Proces-verbal nr.3 al Ședinței CM Consiliere și Dezvoltare personală din 30.10.2020, 

cu privire la Campania națională Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe 

umane  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1551736275021975&id=228266457368970 

-Ord.nr.03 din 01.09.2020 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind reducerea 

fenomenului de violenţă în  LT „Mihai Eminescu”,Edineț și crearea Comisiei pentru 

Protecția Drepturilor Copilului 

-Proces-verbal nr. 26 al Ședinţei CA, LT ,,Mihai Eminescu’’, Edineţ din 27.05.2021, cu 

privire la Raportul Comisiei de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar. 

-Rezultatele chestionării gradului de satisfacție a părinților cu privire la calitatea 

serviciilor educaționale și de formare profesională a cadrelor didactice; 

-Plan anual de activitate a Psihologului și al CDS, aprobate la Ședința CP, Proces-

verbal nr.2 din 07.09.2020 

-Proces-verbal nr.4 din 04.11.2020 al Ședinței CE cu privire la Gestionarea conflictelor 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1551736275021975&id=228266457368970


şi prevenirea violenţei în şcoală. 

-Activități promovate:  

Sunt copil și am drepturi! (noiembrie, 2020, cl. A V-VII-a) 

Starea de bine a elevilor în școală (septembrie, 2020, cl.a I-XII-a) 

Violența fizică și verbală în familie (decembrie, 2020, cl.a V-XII-a) 

Drepturile mele (noiembrie, 2020, cl.a I-XII-a) 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1580690648793204&id=228266457368970 

Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane (19-25.10.2020, cl.a V-XII-a) 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1551736275021975&id=228266457368970 

Combaterea și profilaxia infracțiunilor (decembrie, 2020, cl.a V-XII-a) 

Gestionarea conflictelor şi prevenirea violenţei în şcoală  (decembrie, 2020, cl.a V-

XII-a). 

Constatări Copiii au acces la servicii de sprijin pentru asigurarea dezvoltării fizice, mintale și 

emoționale. Consilierea elevilor se realizează de psihologul şcolar. Fiecare diriginte 

comunică cu familiile elevilor prin intermediul şedinţelor de clase, agendelor 

elevilor/agendelor electronice, etc. Instituţia colaborează cu APL şi Comisariatul de 

Poliţie ce vizează soluţionarea cazurilor de abuz și neglijare a copilului.  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

psihice a copilului.  

Dovezi  -Planul de activitate a CREI, 2020-2021, aprobat la Ședința CP, Proces-verbal nr.2 din 

07.09.2020 

-Planul anual de activitate al CDS, aprobat la Ședința CP, Proces-verbal nr.2 din 

07.09.2020 

-Informații cu privire la elevii identificați cu CES, cu indicarea tipului de Curriculă la 

disciplinele de studiu 

-Fișa de evidență a lucrului cu părinții elevilor cu CES 

-Planul de activitate al Serviciului psihologic școlar, aprobat aprobat la Ședința CP, 

Proces-verbal nr.2 din 07.09.2020 

-Proces-verbal nr.2 din 18.09.2020 al Ședinței CM Învățământ Primar cu privire la 

Discutarea și aprobarea PEI pentru elevii de la ciclul primar 

-Proces-verbal nr.5 din 28.12.2020 al Ședinței CM Consiliere și dezvoltare personală 

cu privire la Campania mondială 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen 

(Anexă); 

Constatări Instituția dispune de Centrul de resurse, servicii de consiliere școlară și de integrare în 

viața socială, serviciul de supraveghere și menținere a sănătății. Este asigurat accesul 

tuturor elevilor la servicii de sprijin pentru dezvolare fizică, psihică și emoţională. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Curriculum/proces educațional 

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

(relații elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar).  

 

Dovezi  

-Ord.nr.14 din 01.09.2020 cu privire la constituirea comisiilor școlare în a.ș. 2019-2020 

în  LT „Mihai Eminescu”, Edineț. 

-Ord.nr.05 din 01.09.2020 cu privire la prevenirea și combaterea  abandonului și 

absenteismului școlar în LT „Mihai Eminescu”, Edineț 

-Proces-verbal nr.3 din 19.10.2020 al Ședinței CM Învățământ Primar cu privire la 

Atelierul de lucru Comportamentul elevului. Managementul clasei- abordări, situații 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1580690648793204&id=228266457368970
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1551736275021975&id=228266457368970


concrete. 

-Proces-verbal nr.1 al Ședinței Comitetului de Părinți din 15.09.2020, cu privire la 

Prevenirea și combaterea violenței în familie. Starea de bine a elevilor în școală. 

Constatări Instituţia de învăţământ dispune de personal format pentru aplicarea procedurii legale 

de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiei de învăţământ în 

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

În anul curent de studii, instituția și-a concentrat activitatea pe rezolvarea problemelor 

sociale, dar și identificarea soluțiilor la fenomenele negative precum: violență, abuz de 

alcool, limbaj neadecvat, nesupraveghere părintească, etc. Cadrele didactice au 

conlucrat, în acest scop, cu organele de specialitate în vederea remedierii situației. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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

fizice, mintale și emoționale și implicarea personalului și a partenerilor instituției în 

activitățile de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății. 

Dovezi  -Plan de activitate a CREI/ Serviciului de consiliere școlară și de integrare în viața 

socială/ Serviciul psihologic școlar/ Serviciului de supraveghere și menținere a sănătății  

-Date statistice privind copiii cu CES (6 elevi) 

-Componența Comisiilor de elaborare a PEI 

-Dosarele elevilor (7 dosare) 

-Repartizarea elevilor după grupurile de risc; 

-Listele elevilor predispuși pentru încălcare, elevilor cu diverse dizabilități, elevilor din 

familii social-vulnerabile 

Constatări Instituția promovează activităţi de prevenire a tuturor formelor de violenţă asupra 

copilului. Sunt organizate și desfășurate activităţi care încurajează şi sprijină elevii să 

manifeste iniţiativă şi implicare în activităţi de promovare a modului sănătos de viaţă. 

Psihologul școlar dispune de o multitudine de materiale didactice pentru profesori, 

diriginți, părinți și elevi pentru asigurarea unei dezvoltări adecvate.  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

Total standard 5 puncte 

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

mod sănătos de viață. 

Domeniu: Management 

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

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

în promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate.  

Dovezi  -Proces-verbal nr.4 din 04.11.2020 al Ședinței CE, cu privire la Repartizarea și 

realizarea activităților din cadrul proiectului Recreația altfel  

-Proces-verbal nr.3 al Ședinței Comitetului de Părinți din 16.11.2020 cu privire la 

Atelierul de discuții Virozele sezoniere și protejarea de COVID-19. 

-Planul de activitate al serviciului medical, aprobat la Ședința CP, Proces-verbal nr.1 

din 22.08.2020 

-Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor 

-Registru de evidență a activității de educație sanitară 

-Registru de evidență a bolilor infecțioase 

Constatări Asistentul medical activează și prestează servicii medicale în conformitate cu Planul de 

activitate  și orarul de lucru în vigoare. Instituția dispune de un cabinet medical propriu, 



care este echipat conform Regulamentului- cadru de activitate a Serviciilor de Sănătate 

din Instituțiile de învățământ preuniversitar. Instituția colaborează cu familiile și 

serviciul public de sănătate în organizarea și desfășurarea activităților de promovare a 

valorii sănătății fizice și mintale a elevilor.  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

etc.) pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor. 

Dovezi  -Planul de activitate a psihologului școlar, include diverse activități de dezvoltare a 

personalității elevilor, precum: 

*Masă-rotundă Manifestările stresului înainte de examene, cl.a IX-a, 21.05.2021 

*Masă-rotundă Manifestările stresului înainte de Bacalaureat. Metode și tehnici de 

diminuare, cl.a XII-a, 20-24.05.2021 

*Training Eu și tu- atât de diferiți, cl.a VIII-XII-a, noiembrie, 2020 

*Training Vreau să fiu de succes, Sem I, cl.a VII-XII-a 

*Training Orientarea profesională, cl.a IX-a, martie, 2021 

*Chestionare Psihodiagnoza de grup (cl.a IX-XII-a, mai, 2021) 

-Planul de activitate a CREI, include activități de satisfacere a cerințelor 

educaționale ale copiilor cu cerințe educaționale special, precum: 

*Master-class Abordarea individualizată a copiilor cu CES, 20.05.2021, 7 elevi 

*Atelier de discuție Valorile educației inclusive, 25.11.2020, 11 CD 

*Atelier de discuții Te iubesc și vreau să te descurci singur, 26.03.2021, diriginții 

-Planul de activitate al serviciului medical include activități terapeutice și  de 

informare pentru profilaxia problemelor la nivelul fizic al elevilor, precum: 

*Training Utilizarea termometrului non-contact- 28.08.2020 

*Master-class Măsuri de prevenire și control a infecției cu coronavirus de tip nou 

(COVID-19)- 28.08.2020 

*Masă-rotundă Profilaxia răspândirii drogurilor în rândul elevilor- 18-22.01.2021 

* Masă-rotundă Metode de protejare împotriva virozelor sezoniere- 16.02.2021 

*Emisiune radiofonică Ziua Mondială a Sănătății- 07.04.2021 

*Campanie de informare, în contextul Săptămânii Europene a Imunizării- 26-

30.04.2021 

Constatări Instituția susține dezvoltarea personalităţii copilului, a capacităţilor şi a aptitudinilor 

lui mentale şi fizice la nivelul potenţialului său, satisfacerea cerinţelor educaţionale 

ale copilului, asigurând cu condiţii fizice, resurse materiale și metodologice, și 

organizând diferite activităţi terapeutice și informative pentru profilaxia problemelor 

psihoemoționale ale elevilor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Curriculum/proces educațional 

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

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

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

copiilor la programe ce promovează modul sănătos de viață.  



Dovezi  -Rezultatele chestionarului cu privire la Impactul pandemiei COVID-19 

(septembrie, 2020, cl.a VIII-XII-a) 

-Proces-verbal nr.1 din 28.08.2020 CM Consiliere și dezvoltare personală, Master-

class ,,Măsuri de prevenire și control a infecției cu coronavirus de tip nou COVID-

19’’ (Anexă); 

-Rezultatele chestionarului pentru părinți referitor la implementarea Instrucțiunii 

privind managementul temelor pentru acasă (octombrie, 2020, părinții elevilor din 

instituție) 

Constatări Cadrele didactice, prin diverse activităţi extracurriculare, încurajează şi sprijină 

copiii să manifeste iniţiativă şi să realizeze activităţi de promovare a modului 

sănătos de viaţă, de prevenire a riscurilor de accident și îmbolnăviri, de ameliorare și 

de prevenire a surmenajului și de profilaxie a stresului psihosomatic pe parcursul 

întregului proces educațional.  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

Total standard 5 puncte 

Total dimensiune 20 de puncte 

 
Dimensiunea I 

 

 

Puncte forte Puncte slabe 

-Asigurarea condiţiilor optime pentru 

desfăşurarea unui proces educaţional de 

calitate. 

 -Asigurarea pazei şi securităţii şcolii, a 

teritoriului aferent, siguranţa elevilor pe 

toată durata programului şcolar şi în 

cadrul activităţilor şcolare şi 

extraşcolare. 

-Dotarea instituţiei cu materiale de 

sprijin (echipamente, utilaje, 

dispozitive, ustensile).  

-Planificarea şi realizarea diferitor 

activităţi şcolare şi extraşcolare de 

prevenire şi combatere a violenţei în 

şcoală cu/fără implicarea părinţilor sau 

a altor reprezentanţi legali ai 

comunităţii. 

-Asigurarea accesului tuturor elevilor la 

servicii de sprijin pentru dezvolare 

fizică, psihică şi emoţională: centrul de 

resurse, serviciul psihologic şcolar, 

serviciul medical școlar. 

-Existența procedurilor de asigurare a 

securității vieții și sănătății copiilor.  

-Instruirea/formarea continuă a 

personalului didactic şi didactic 

auxiliar. 

-Lipsa interesului pentru învățare din 

partea unor elevi. 

-Pierderea elevilor cu potenţial 

intelectual la etapa de trecere de la 

treapta de şcolaritate gimnazială spre 

treapta liceală. 

-Lipsa posibilităților de promovare a 

unui mediu favorabil de dezvoltare și 

evoluție a elevilor pe segmentul de 

comunicare și creativitate. 
 

 

                       

                 Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 



*Standard 2.1. Copiii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele 

vieții școlare [Standardul nu se aplică IET] 

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

în procesul educațional 

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

într-o societate interculturală bazată pe democrație 

 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

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

vieții școlare 

Domeniu: Management 

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

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

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

pe subiecte ce țin de interesul lor imediat 

Dovezi - PDS 2018-2022 reactualizat și aprobat la ședința CA, Proces-verbal nr. 1 din 

19.08.2020; 

- PMI 2020-2021 discutat la ședința CP și aprobat la ședința  CA  Proces-verbal 

nr. 3 din 07.09.2020; 

-Procesele-verbale ale CA pentru a.ș. 2020-2021 (29 de ședințe de lucru) 

-Planul de activitate al CE pentru anul de studii 2020-2021(Anexă); aprobat la 

Ședința CP,Proces-verbal nr.2 din 07.09.2020 

-Regulamentul CE (aprobat la Ședința CE din 04.09.2020) (Anexă); 

-Portofoliul CE cu materialele acumulate: procese-verbale pentru anul școlar 

2020-2021, note informative ale ședințelor lunare cu semnătura președintelui 

Consiliului elevilor, scenarii și demersurile de a desfășura activitățile 

extracurriculare; 

-Regulamentul CPDC, aprobat la Ședința CP, Proces-verbal nr.1 din 22.08.2020 

(Anexă);  

-Planul de activitate al CPDC, aprobat la Ședința CP, Proces-verbal nr.1 din 

22.08.2020(Anexă); 

  -Câte un reprezentant al elevilor în CA, Proces-verbal nr. 1 din19.08.2020 al 

ședinței CA și CPDC, P-v nr. 1 din 07.09.2020 al Ședinței CE (Anexă); 

-Un reprezentant al CE– membru al CNE (2020-2021);  

-Programul activităților extrașcolare pentru anul de studii 2020 – 2021 

(Anexă); 

  -Panoul de afiș al CE; 
-Boxa de opinii și sugestii Lădița de încredere. 

Constatări În Planul managerial instituțional sunt preconizate activități de participare a 

elevilor în soluționarea problemelor școlare. Elevii participă activ la procesul de 

luare a deciziilor cu referire la activitatea instituției. 

Instituția acordă elevilor dreptul de a fi aleşi în structurile de conducere ale 

instituţiei de învăţământ şi să participe la evaluarea şi promovarea calităţii 

învăţământului; conferă elevilor dreptul de a constitui asociaţii sau organizaţii 

care au drept scop apărarea intereselor lor şi de aderare la acestea. 

În Portofoliul CE sunt stocate diverse materiale relevante: procese-verbale 

pentru anul școlar 2020-2021, note informative ale ședințelor lunare cu 

semnătura președintelui CE. Reprezentanți ai CE sunt membri ai Consiliului 

Național al elevilor. Inițiativele elevilor sunt auzite și valorificate.  

Administrația instituției evaluează opiniile, inițiativele și propunerile elevilor în 

procesul de luare a deciziilor. 



Pondere și 
punctaj acordat 

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

 

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 -Raportul de activitate al CE (Anexă); 

-Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor (15 ședințe de lucru) 

-Planuri proprii de acțiune 

-Proiectul Vânătoarea de talente, Proces-verbal nr. 3 din 02.10.2020 al CE (Anexă) 
https://fb.watch/80qpgJ-p9O/ 

https://fb.watch/80qpFszrkc/ 

https://fb.watch/80qq6cTlPF/ 
https://fb.watch/80qqwWy_Xg/ 

https://fb.watch/80qqXUsy0I/ 

https://fb.watch/80qrqMlUi2/ 
https://fb.watch/80qrSMIrlY/ 

https://fb.watch/80qsq8AUsc/ 
https://fb.watch/80qsWjmgZ9/ 

https://fb.watch/80qtlQwtkP/ 
-Proiectul Recreația altfel,Proces-verbal nr.4 din 04.11.2020 al CE (Anexă);  

Acțiunile de caritate: Să facem lumea mai bună (colectare de fonduri pentru copii – 

victime ale accidentelor rutiere) și Un dar de Moș Nicolae, Proces-verbal nr. 6 din 

01.12.2020 al CE, Lumină din lumină, fiind procurate  telefoane pentru 2 copii orfani 

din instituție, Proces-verbal al CA nr. 24 din 23.04.2021  (Anexă);  

-Existența grupurilor de inițiativă, care contribuie la consolidarea democrației în 

rândul  tinerilor prin inițiative comunitare: ADB Junior, New Direction. 

Constatări În instituție activează Consiliul Elevilor. Membrii CE și Comisiile din cadrul CE au 

fost alese în mod democratic. La ședințele Consiliului Elevilor se discută diverse 

probleme ale liceului și se planifică organizarea activităților calendaristice/de 

caritate. Reprezentantul CE în CA participă la luarea deciziilor cu privire la toate 

problemele de interes pentru elevi.  

Pondere și 
punctaj 

acordat 

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

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  -Radioul liceului „LOCO”; 

 -Televiziunea locală „Actualitatea la zi”, în parteneriat cu Asociația de băștinași, 

Edineț, în care activează ca reporteri elevii din liceu; 

 -Panoul de afiş al CE, panou informativ pentru elevii treptei primare „Prichindel”; 

 -Pagina de Facebook a LT „Mihai Eminescu” 
https://www.facebook.com/search/top?q=liceul%20teoretic%20%22mihai%20eminescu%22%2C%20edine%C8%9B 
 -Grupuri de comunicare pe Viber, Google Meet; 

 -Rezultatele chestionării  elevilor: 

  Chestionar pentru evaluarea nivelului de satisfacție elevi – liceu (aprilie, 2021, 

cl.a X-XII-a) 

 Chestionar de opinie pentru elevi (mai, 2021, cl.a V-XII-a) 

 -Boxa pentru opinii anonime. 

https://fb.watch/80qpgJ-p9O/
https://fb.watch/80qpFszrkc/
https://fb.watch/80qq6cTlPF/
https://fb.watch/80qqwWy_Xg/
https://fb.watch/80qqXUsy0I/
https://fb.watch/80qrqMlUi2/
https://fb.watch/80qrSMIrlY/
https://fb.watch/80qsq8AUsc/
https://fb.watch/80qsWjmgZ9/
https://fb.watch/80qtlQwtkP/
https://www.facebook.com/search/top?q=liceul%20teoretic%20%22mihai%20eminescu%22%2C%20edine%C8%9B


Constatări Procesul educațional, în instituție, se axează pe stilul democratic. Elevii își pot 

exprima opinia cu privire la toate aspectele de interes pe pagina de  Facebook a 

liceului, televiziunii locale, nodului de radio, scriu bilețele, plasându-le în boxa pentru 

opinii. În instituție sunt   panouri de informare pentru elevi și părinți. Prin intermediul 

vocii elevilor se îmbunătățește procesul educațional.  

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

educațional, în evaluarea propriului progres 

Dovezi -PMI (compartimentul de activitate  a CA și a CE) aprobat la ședința CA, Proces-

verbal  nr. 3 din 07.09.2020; 

-ROI, aprobat la ședința CA, Proces-verbal nr. 1 din 19.08.2020; 

Activități ale elevilor:  

-Implicare în proiecte: 

 Examen promovat (cl.a IV-a, a IX-a, a XII-a, pe parcursul anului școlar)  

Recreația altfel (cl. a IV-XII-a, februarie-martie, 2020) 

Vânătoarea de talente (33 de elevi/ octombrie, 2020)  (Anexă) 
https://fb.watch/80qpgJ-p9O/ 

https://fb.watch/80qpFszrkc/ 

https://fb.watch/80qq6cTlPF/ 
https://fb.watch/80qqwWy_Xg/ 

https://fb.watch/80qqXUsy0I/ 

https://fb.watch/80qrqMlUi2/ 
https://fb.watch/80qrSMIrlY/ 

https://fb.watch/80qsq8AUsc/ 

https://fb.watch/80qsWjmgZ9/ 
https://fb.watch/80qtlQwtkP/ 

-Acțiuni de caritate: Să facem lumea mai bună (Proces-verbal  nr.2 al CE din 

11.09.2020),(11.09.2020, 490 de elevi, cl.a I-XII-a)  

Un dar de Moș Nicolae (01.12.2020, cl.a I-XII-a)(Anexă); 

-Acțiune Un arbore pentru dăinuirea noastră (27.04.2021, cl.a XII-a) 

 -Campania Dăruiește o carte bibliotecii, în urma căreia s-au adunat peste 70 de cărți,  

voluntari  clasele primare (02.04.2021, 64 de elevi, ciclul primar de învățământ) 

-Campanie de colectare a blugilor uzați pentru confecționarea scaunelor moi, campanie 

de colectare a blugilor uzați pentru confecționarea scaunelor moi  Fii COOL- 

Reciclează (01.03.2021, 50 de elevi, cl.a IX-XII-a) 

-Work Shop Securitatea online în rândul elevilor. Proces-verbal nr.3 al CE din 

02.10.2020 (02.10.2020, cl.a VI-VIII-a) 

-Concursul Masca lui Cupidon (09-12.02.2021, 86 de elevi) 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1639144659614469&id=228266457368970 

-Acțiune de informare- educare prin distribuire de buclete Ziua mondială a combaterii 

HIV- SIDA,Proces-verbal  nr.6 al CE din 01.12.2020; 

-Activitate de educație mediatitică în rândul elevilor  Sub umbrela gândirii critice 

(04.11.2020, cl.a X-XII-a) 

-Vizionare de filme Școala între violență și toleranță (martie, 2021, cl.a V-XII-a 

-Jocurile intelectuale Vrei să fii un Mastermind?(11.01.2021, cl.a V-a ,,A’’/,,B’’) 

-Activități în cadrul Săptămânii Drepturilor copiilor Și copiii au drepturi (noiembrie, 

2020, cl.a V-XII-a) 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1580606052134997&id=228266457368970 

-Activitate Absenteismul în rândul liceenilor- depistarea principalelor factori ce duc 

la absenteism și căi de diminuare a a acestui fenomen (noiembrie, 2020, diriginții) 

(Anexă); 

-Activități de voluntariat: Activitate Work-shop Voluntariatul- implicare activă în                   

https://fb.watch/80qpgJ-p9O/
https://fb.watch/80qpFszrkc/
https://fb.watch/80qq6cTlPF/
https://fb.watch/80qqwWy_Xg/
https://fb.watch/80qqXUsy0I/
https://fb.watch/80qrqMlUi2/
https://fb.watch/80qrSMIrlY/
https://fb.watch/80qsq8AUsc/
https://fb.watch/80qsWjmgZ9/
https://fb.watch/80qtlQwtkP/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1639144659614469&id=228266457368970
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1580606052134997&id=228266457368970


folosul comunității (februarie, 2021, cl.a IX-XII-a) (Anexă);  

Constatări Elevii liceului se implică activ în diverse activități de consiliere a aspectelor legate de 
viața școlară, în identificarea și soluționarea problemelor la nivel de colectiv, în  
monitorizarea propriului progres. Activitățile în cadrul proiectelor/de voluntariat 
dezvoltă abilitățile elevilor de a se implica în viața școlară și comunitară. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Total standard 6 puncte 
 

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  

Dovezi  -Regulamentul Consiliului de Părinți (Anexă); 

 -3 părinţi sunt membrii CA a liceului, (Proces-verbal nr. 1 din 19.08.2020), un părinte 

în CPDC (conform Regulamentului), un părinte în Consiliul de Etică și Integritate 

(Proces-verbal nr. 1 din 03.09.2020), (Anexă); 

-Platforma educațională Studii.md; 

-Pagina de Facebook a liceului, panou informativ pentru părinți 

Universitatea                                             părinților, boxa Lădița de încredere; 
-Rezultatele chestionarelor, privind nivelul de satisfacție a beneficiarilor: 

*Chestionar pentru părinți privind organizarea procesului educațional de la 

distanță (de la suspendarea cursurilor, din cauza COVID-19, până în prezent) 

(septembrie, 2020-2021, părinții elevilor) 

*Sondaj pentru feedback părinți către școală (ianuarie, 2021, părinții elevilor 

claselor a VIII-XII-a) 

Constatări Instituția oferă părinţilor dreptul de participare la întocmirea programului de 

activitate, de alegere şi de a fi ales în organele administrative şi consultative ale 

instituţiei de învăţământ: CEI, CA, CPDC. 

Din fiecare clasă se deleagă reprezentanți ai părinților în CA a liceului, CPDC, CEI, 

unde se discută problemele stringente cu care se confruntă școala.  

Pondere și 

punctaj 
Acordat 

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

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

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

îmbunătățirea condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi/ copii 

Dovezi -Acord de parteneriat nr. 01 din 04.09.2019 cu Primăria, mun. Edineț;  



-Acord de parteneriat nr. 04 din 04.09.2019 cu Centrul de tineret, Edineț; 

 -Acord de parteneriat nr. 06 din 04.09.2019 cu Centrul militar, Edineț; 

 -Acord de parteneriat nr. 12 din 04.09.2019 cu Inspectoratul de Poliție, Edineț; 

-Acord de parteneriat nr. 10 din 04.09.2019 cu  Poliția de Frontieră, Edineț; 

-Acord de parteneriat nr. 08 din 04.09.2019 cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale, Edineț; 

-Acord de parteneriat nr. 03 din 04.09.2019 cu Centrul de Sănătate Publică, Edineț; 

-Acord de parteneriat nr. 09 din 04.09.2019 cu Biblioteca Publică,Edineț; 

-Acord de parteneriat nr. 35/12/2020 din 07.12.2020 cu ATIC, Edineț 

-Acord de parteneriat cu AO AREAP, Edineț; 

-Acord de parteneriat nr. 02 din 04.09.2019 cu ONG Salve, Edineț; 

-Acord de parteneriat din 14.06.2021-2026 cu Casa de Creație a Copiilor mun. Edineț 

-Acord de parteneriat nr. 07 din 04.09.2019 cu Centrul Medicilor de Familie, Edineț; 

-Acord de parteneriat nr. 43 din 08.12.2020 cu AO Moștenitorii; 

-Acord de parteneriat nr. 11 din 04.09.2019 cu Stația Tinerilor Tehnicieni, Edineț; 

- Acord de parteneriat nr. 05 din 04.09.2019  cu Muzeul de istorie și etnografie, Edineț; 

-Acord de parteneriat cu Ambasadorii limbii române nr. 1693 din 27.11.2020, semnat la 

,,61’’ 30.11.2020 

-Acord de parteneriat nr.1161 din 18.04.2019 cu Colegiul Național „Costache Negri”, 

Târgu-Ocna, România; 

-Convenție de colaborare nr.8754 din 16.04.2021 cu Universitatea Tehnică  

„Gh. Asachi”, Iași, România 

Constatări Administraţia   instituţiei are încheiate   acorduri   de parteneriat cu reprezentanții 

comunității locale, naționale și internaționale, bazate pe aspecte ce reflectă 

interesele elevilor și ale comunității. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

      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 -3 părinţi, 1 elev şi un reprezentant APL sunt membrii ai CA, Proces-verbal nr. 1 

din 19.08.2020 al CA (Anexă); 

-Procese-verbale ale CA; 

-Procese-verbale ale ședințelor Consiliului de Părinți; 

-Acord de parteneriat pentru educație dintre IPLT,,M.Eminescu’’ și părinții/ 

reprezentanții legali ai elevilor (Anexă); 

-Planul de activitate a Comitetului de Părinți, aprobat la Ședința CP, Proces-

verbal nr.1 din 22.08.2020 (Anexă);  

-Planul de activitate a Comisiei de prevenire a abandonului școlar, aprobat la 

Ședința CP, Proces-verbal nr.2 din 07.09.2020 (Anexă);  
-Atelier de discuție Anticiparea absenteismului elevilor  (03.11.2020, diriginții),(Anexă) 

Constatări Instituția asigură dreptul părinților, reprezentanților autorității publice locale, elevilor 
de a participa la ședințele CA și de a se implica în luarea de decizii. Părinții și membrii 
comunității se implică în organizarea activităților orientate  spre educația de calitate a 
tuturor copiilor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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



Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

comunității la elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea 

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

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

Dovezi -Procese-verbale ale CA (29 de ședințe de lucru)  
-Organizarea activităţilor de pedagogizare a părinţilor privind educaţia copiilor: 

-Procese-verbale ale ședinţelor tematice cu părinţii la nivel de clasă (Anexa); 
-Planul de activitate a Comitetului de Părinți (Anexă); 
-Panou de informare a părinților cu referire la ECD; 
-Lecție publică la Educația moral-spirituală  în clasa a IV-a „Familia- izvor al 

dragostei” cu participarea online a părinților ( Anexă); 

-Proiectul de activitate ONG a tinerilor SPES  implică tinerii în dezvoltarea comunității 

(februarie, 2021, Consiliul elevilor)  

Constatări Elevii și părinți participă la aprobarea Proiectului de buget, Planului Managerial, ROI,  
PDS, gestionarea bugetului. Părinții se  implică în organizarea activităților 
școlare/extrașcolare. 

Pondere și 
punctaj 

acordat 

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

Total standard 6 puncte 

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 -PMI 2020-2021, discutat la ședința CP și aprobat la ședința  CA, Proces-verbal nr. 3 din 

07.09.20; 

-Programul activităților extrașcolare pentru anul de studii 2020-2021; 

Activități de promovare a diversității culturale, etnice, lingvistice, religioase: 

-Săptămâna Memoriei Holocaustului; ianuarie, 2021, cl. a VIII-XII-a (Ord.nr.64 

din18.01.2021) 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1627040237491578&id=228266457368970 

-Sărbătoarea Mărțișor-2021; martie, 2021, cl. a I-XII-a, 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1647941782068090&id=228266457368970 
 https://fb.watch/80ov1Q8a7v/ 

-Ziua Drapelului (online) aprilie, 2021, cl. a I-XII-a,  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1687327254796209&id=228266457368970 

 https://fb.watch/80n64JcNXf/ 
 https://fb.watch/80n6PncynX/ 

-Ziua Victoriei/ Ziua Europei; mai, 2021, cl. a V-XII-a (Ord.nr.102 din 24.04.2021) 
https://www.facebook.com/228266457368970/videos/817716205761593/ 

 -Activitatea  Christmas Merry-go-round: Santa’s escape room, cl. a XI-a (decembrie, 

2020, 21 de elevi) (Anexă) 

Constatări Instituția organizează și desfășoară activități care promovează diversitatea culturală, 

etnică și religioasă. În cadrul acestor activități, cadrele didactice facilitează 

comunicarea și colaborarea între copiii de diferită origine etnică și culturală. 

Pondere și 
punctaj 

acordat 

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

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

lingvistice, religioase și de valorificare a multiculturalității în toate documentele și în 

activitățile desfășurate în instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din 

comunitate privind respectarea principiilor democratice. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1627040237491578&id=228266457368970
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1647941782068090&id=228266457368970
https://fb.watch/80ov1Q8a7v/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1687327254796209&id=228266457368970
https://fb.watch/80n64JcNXf/
https://fb.watch/80n6PncynX/
https://www.facebook.com/228266457368970/videos/817716205761593/


Dovezi  -Programul activităților extrașcolare pentru anul de studii 2020-2021; 

-Activități de monitorizare a modului de respectare a diversității culturale, etnice, 

lingvistice, religioase: 

-Obiceiuri de iarnă la români  E vremea colindelor; (decembrie, 2020, 10 elevi din cl. a 

I-VIII-a) 
 -25 noiembrie- Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor (în 

cadrul Campaniei mondială: 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen) 

 (25-26.11.2020, cl.a IX-XII-a) (Ord.nr.48 din 25.11.2020) (Anexă); 

 -Proiect educațional raional Zilele Eminescu la LT Mihai Eminescu (ianuarie, 

2021, 94 de elevi din clasele a VII-XII-a din toate instituțiile de învățământ, 

naționale/alolingve, din raion, 3 activități diferite (Anexă);   

-Activitatea  transdisciplinară  The Holocaust - the eight stages of the genocide, clasa a 

XII-a A, ianuarie, 2021, cl.a XII-a, (Anexă); 

  -Atelier de lucru Șanse egale pentru copii diferiți în școală, ianuarie, 2021, cl.a IX-a 

Constatări Atât în Programul de dezvoltare, cât și în Planul managerial anual al școlii sunt 
planificate ținte strategice, care prevăd combaterea stereotipurilor și prejudecăților, 

promovarea educației interculturale. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

elev/ copil indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică, religioasă, încadrarea în 

promovarea multiculturalității,valorificând capacitatea de socializare a elevilor/ copiilor și 

varietatea de resurse (umane, informaționale etc.) de identificare și dizolvare a 

stereotipurilor și prejudecăților 

Dovezi -Pagina de Facebook a liceului 
https://www.facebook.com/search/top?q=liceul%20teoretic%20%22mihai%20eminescu%22%2C%20edine%C8%9B 

  -Radio LOCO  
-Platforma educațională Studii.md 
-Panouri de afișare a rezultatelor diferitor activități lingvistice, religioase prin 

fotografii,  postere; 

-Prezența Simbolurilor de Stat în fiecare clasă din liceu; 

  -Liceul are stema și imnul său Eminescu, versuri- G.Vieru, muzică- Ion și 

Doina                      Aldea-Teodorovici; 

-Proiectul DEUTSCH MOBIL- cu scopul de a promova limba germană în RM. În urma 

proiectului liceul a beneficiat de dotare cu manuale de limbă germană, pachete media și 

digitale, animații lingvistice (octombrie-decembrie, 2020) 

Constatări Instituția asigură condiţii și spaţiu educaţional care facilitează comunicarea şi 

colaborarea între copii de diferite origini etnice, culturale prin promovarea echității 

fiecărui elev indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică, religioasă. 

Pondere și 
punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare 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 

https://www.facebook.com/search/top?q=liceul%20teoretic%20%22mihai%20eminescu%22%2C%20edine%C8%9B
https://www.tabulaturi.ro/acorduri/ion-si-doina-aldea-teodorovici/eminescu-712
https://www.tabulaturi.ro/acorduri/ion-si-doina-aldea-teodorovici/eminescu-712
https://www.tabulaturi.ro/acorduri/ion-si-doina-aldea-teodorovici/eminescu-712


Dovezi  -Concurs de creaţie al Tinerei Generații Ars Adolescentina, genericul LIMBA NOASTRĂ 

CEA ROMÂNĂ, organizat de către Radio Moldova (4 participanți, o Diplomă de 

Mențiune) 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1674195742776027&id=228266457368970 

-Activitatea extracurriculară la limba franceză  La beaute de la langue francaise, clasele 

a VI-XII-a (martie, 2021, cl.a VIII-a) 

-Atelier de lucru  Diferiți, dar egali, (ianuarie, 2021, cl.a IX-XII-a) (Anexă) 

-Proiect educațional raional Zilele Eminescu la LT „Mihai Eminescu” cu participarea 

școlilor alolingve din raion și rezultatele probelor concursurilor (Proces-verbal nr. 6 din 

20.01.2020, CM  Limbă și literatură română)  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1617983565063912&id=228266457368970 

 https://fb.watch/80pGQ5RS4z/ 

https://fb.watch/80pHkyP8MS/ 
 https://fb.watch/80pHI7S3dC/ 

https://fb.watch/80pI9Aedg7/ 

 https://fb.watch/80pIBqk_0x/ 

-Activitate extracurriculară (online) Ziua Drapelului (Proces-verbal nr. 10 din 

30.04.2020, CM Științe socio-umane) 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1687327254796209&id=228266457368970 

 https://fb.watch/80n64JcNXf/ 

 https://fb.watch/80n6PncynX/ 

-Concurs Naţional SCRISOARE CĂTRE DUMNEZEU, organizator- Biserica Creștin-

ortodoxă „Sf.Dumitru”, Chişinău, (2 participanți, o Diplomă pentru Locul II) 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1693428200852781&id=228266457368970 

 -Proiect Educațional Transnațional în bază de parteneriat educațional  Prietenii Cărții, 

Școala Gimnazială ,,M. Costin’’, Suceava, România, 2021-2022, elevii cl. a II-a ,,A’’.  

Constatări Elevii demonstrează cunoștințe și considerație față de cultura și tradițiile locale, cât și a 

altor comunități etnice din RM. Entitatea școlară conviețuiește armonios indiferent de 

apartenența la grupul etnic, religie și limba vorbită. 

Pondere și 
punctaj 

acordat 

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

Total standard 6 puncte 

Total dimensiune 18 puncte 

 

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 

Dimensiune II  Puncte forte Puncte slabe 

-Existenţa unui Consiliu al elevilor eficient, activ la 

nivel de entitate școlară și comunitate. 

-Existenţa şi dotarea spațiului destinat activității 

Consiliului Elevilor; 

-Implicarea activă a elevilor în proiecte și activități 

extracurriculare. 

  -Participarea activă a părinților și a comunității la    

elaborarea documentelor programatice ale 

instituției.      

 -Implicarea părinților și  a altor actori comunitari în 

organizarea activităților orientate  spre educația de 

calitate pentru toți copiii. 

-Acces la  informaţie prin intermediul paginii 

Facebook a liceului, grupurilor de părinți pe Viber, 

platformei    Studii.md. 

-Existența nodului de radio LOCO. 

-Multiple panouri de informare în instituție. 

-Lipsa interesului unor părinți de a colabora 

cu  școala. 

-Lipsa Site-lui liceului. 

-Procesul educațional la distanță a fost un 

impediment pentru  elevii din treapta 

gimnazială de a participa în Consiliul 

Elevilor. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1674195742776027&id=228266457368970
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1617983565063912&id=228266457368970
https://fb.watch/80pGQ5RS4z/
https://fb.watch/80pHkyP8MS/
https://fb.watch/80pHI7S3dC/
https://fb.watch/80pI9Aedg7/
https://fb.watch/80pIBqk_0x/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1687327254796209&id=228266457368970
https://fb.watch/80n64JcNXf/
https://fb.watch/80n6PncynX/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1693428200852781&id=228266457368970


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 -PMS 2020-2021, discutat la ședința CP și aprobat la ședința CA, Proces-verbal nr. 3 

din 07.09.2020; 

-Statutul IPLT, , M. Eminescu’’ conține sarcini ce prevăd asigurarea incluziunii, 

respectării și egalității de șanse pentru toți copiii (Dosar nr. 1013620011812 din 07 

mai 2021) 

-Prevederi cu privire la domeniul educației incluzive în PDS și ROI; 

 -Planul de activitate a comisiei multidisciplinare intrașcolare pentru anul de studii 

2020-2021 (Anexă); 

-Ședință de lucru cu echipele PEI Individualizarea Proiectelor de lungă durată pentru 

elevii cu CES, Proces-verbal nr.2 al CMI din 04.09.2020 (Anexă); 

-Master class Abordarea individualizată a elevilor cu CES, prezentat de CDS (Notă 

informativă, 20.05.2021, CDS) 

 -Atelier de discuție Valorile educației incluzive, Proces-verbal nr.3 al CMI din 

25.11.2020, cu participarea tuturor cadrelor didactice din liceu (Anexă) 

Constatări Planul de dezvoltare strategică și Planul managerial al liceului cuprind activități de 

aplicare a politicii statului cu privire la educația incluzivă, la valorificarea 

multiculturalității, la asigurarea serviciilor de sprijin și formare continuă a cadrelor 
didactice ce asigură serviciul de sprijin. 

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 -În instituție activează: Centrul de resurse, Serviciul psihologic, Serviciul medical; 
-Ordinul nr.14 din 07.09.2020 cu privire crearea Comisiei multidisciplinare; 

-Ordinul nr.14 din 07.09.2020 cu privire la constituirea echipei de elaborare a PEI; 

-Plan de activitate al cadrului de sprijin (Anexă); 

-Registru de evidență a copiilor cu CES (Anexă); 

-Chestionar de evaluare socială a familiei (Anexă); 

-Registru de evidență a lucrului cu părinții (Anexă); 

-Fișe de observare spontană și dirijată a copilului (Anexă); 

 -Ședința cu părinții elevilor cu CES: Rolul familiei în viața copilului (Proces-verbal 

din 31.03.2021, prezenți 6 părinți) 

-Ședințe cu Comitetul Părintesc Incluziunea activă și crearea condițiilor optime pentru 

toți elevii (CDS, părinții elevilor din instituție) 

-PEI-uri elaborate de către echipa de profesori. 

Constatări În instituție există un Centru de resurse dotat cu echipament necesar pentru 

susținerea și favorizarea educației incluzive, care și-a dezvoltat capacitatea acordând 

sprijin și copiilor din familiile social- vulnerabile. 

Există structuri, mecanisme și proceduri de sprijin pentru copiii cu cerințe 

educaționale speciale și structuri care asigură protecția drepturilor copilului, serviciul 

de                  consiliere psihologică.  



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  

Dovezi -Lista copiilor în situație de risc (Anexă); 
-Lista elevilor dispuși spre încălcări (Anexă); 

-Baza de date SIME- completată şi actualizată anual de către diriginţii de clasă; 

-Carte de înregistrare a elevilor 

-Registrul de evidență a actelor de studii 

-Registru Ordine elevi 

-Procese-verbale de  înmatriculare în clasa a I-a 

-Procese-verbale de  înmatriculare în clasa a X-a 

Constatări În localitate sunt 3 școli cu instruire în limba română, ceea ce permite migrarea elevilor 
de la o instituție la alta. Activități de parteneriat cu CMF, APL. 

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  -Planul de activitate a comisiei multidisciplinare intrașcolare pentru a.ș. 2020-2021 

(Anexă); 

-Planuri educaționale individualizate elaborate conform raportului SAP (Anexă); 
-Raportul de activitate a CDS prezentat la CP, Proces-verbal nr.12 din  29.05.2021    

(Anexă); 

-Registrul de evidență a proceselor verbale ale CMI; 

-Acordul părinților pentru evaluarea copiilor; 

-Cataloagele școlare; 

-Fișe de monitorizare a progresului de dezvoltare a copilului de către CDS; 

-Raport de reevaluare a dezvoltării copilului; 
-Baza de date SIME. 

Constatări Instituția asigură funcționalitatea Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare și a serviciilor 
de sprijin pentru elevii cu CES, monitorizează progresul și dezvoltarea fiecărui elev. 

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 -PEI-uri, conform recomandărilor de la SAP (6 PEI-uri adaptatate, 1 PEI modificat 

nivelului psihopedagogic al elevilor cu CES (Anexă); 

 -Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii de sprijin pentru dezvolare fizică, 

psihică şi emoţională: centrul de resurse, serviciul psihologic şcolar. 

 -Activități educaționale care stimulează interesul elevilor cu CES pentru școală: 

 Ziua Culturii Naționale Eminescu 15.01.2021, 7 elevi  

 Cu drag despre Eminescu 12.01.2021, CDIL, 7 elevi 

 Să creștem curajoși și sănătoși 11.02.2021, 7 elevi 

-Atelier de discuții cu diriginții Te iubesc și vreau să te descurci singur, 26.03.2021 

(Anexă). 

Constatări Instituția desfășoară procesul educațional pentru toți elevii. 
Existența unui Centru de resurse dotat pentru desfășurarea unui proces 

educațional  incluziv calitativ, în concordanță cu particularitățile și nevoile 

specifice ale fiecărui elev cu CES și asigurarealor cu un Plan educațional 

individualizat conform modelului de Curriculum specific acestuia. 

Pondere și 
punctaj 

acordat 

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

Total standard 8 puncte 

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 -Fișe de post ale angajaților instituției, care prevăd respectarea normelor 

etice și a                    principiilor morale: dreptate, echitate, umanism; 

-Informarea angajaților instituției contra semnătură privind procedura de 

identificare, înregistrare și evaluare inițială a cazurilor suspecte de ANET  al 

copilului ,     (Proces-verbal nr.1 din 07.09. 2020 al CP) (Anexă); 

-Ord.nr.03 din 01.09.2020 privind numirea persoanei în calitate de coordonator al 

activităților de prevenire, identificare, raportare, referire și asistență în cazurile de 

violență  față de copii; 

-ROI respectă principiul nediscriminării și a înlăturării oricărei forme de încălcare a 

demnității, promovează tratamentul echitabil, egalitatea de șanse, echitate de gen, 

toleranța  și respectul reciproc; 

-Registrul serviciului de asistență psihologică; 
-Fișa de sesizare a cazurilor de ANET (Anexă). 

Constatări Instituția deține documente de planificare, mecanisme pentru identificarea și 
combaterea oricăror forme 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 -PDS 2018-2022 reactualizat și aprobat la ședințele CA, Proces-verbal nr. 1 din  
19.08.2020; 
-Plan de activitate al CDS (Anexă); 
-Plan de activitate al psihologului școlar (Anexă); 
-Raportul cadrului didactic de sprijin la ședința CP (Anexă); 
-Raportul psihologului școlar la ședința CP (Anexă); 



-Raportul Comisiei de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar (Anexă); 

-Raportul cu privire la activitatea Serviciului Psihologic (Anexă); 

-Procese-verbale ale Comisiei multidisciplinare intrașcolare; 

-Plan de activitate a Comitetului de Părinți, aprobat la Ședința CP, Proces-verbal nr.1 

din 22.08.2020 

-Atelier de lucru  Diferiți, dar egali (aprilie, 2021, cl.a VIII-a) (Anexă);  

-Atelier de lucru Șanse egale pentru copii diferiți în școală (19.04.2021, CE) 

 -Note informative despre activitățile educaționale care stimulează interesul elevilor cu 

CES pentru școală: Ziua Culturii Naționale Eminescu, Cu drag despre Eminescu, 

Suntem toți prieteni; 

Constatări Instituția promovează cultura diversității în planurile strategice și operaționale.  

Activitățile și proiectele educaționale au pus accent pe educarea respectului pentru 

diversitate, toleranță în școală și societate, conștientizarea și acceptarea societății 

multiculturale și multilingvistice. 
Pondere și 
punctaj 

acordat 

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

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

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

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

acestor proceduri 

Dovezi -Ord.nr.03 din 01.09.2020 de numire a unui cadru didactic în calitate de coordonator 

al activităților de prevenire, identificare, raportare, referire și asistență în cazurile de 

violență                  între copii; 

-Informarea angajaților instituției (contra semnătură) privind procedura de 

identificare, înregistrare și evaluare inițială a cazurilor suspecte de violență, 

neglijare, exploatare și trafic al copilului (Proces-verbal nr.1 din 07.09.2020 al 

CP); 

-Ord.nr. 14 din 07.09.2020 cu privire la Constituirea CPDC; 

-Regulamentul de activitate a CPDC din cadrul IP LT „Mihai Eminescu”(Anexă); 

-Plan de activitate al CPDC (Anexă); 

-Raport de activitate al Comisiei de prevenire și combatere a violenței în mediul 

școlar prezentat  la ședința CA (Proces-verbal nr.26 din 27.05.2021); 

-Asigurarea funcționării mecanismelor pentru identificarea şi combaterea oricăror 

forme                  de discriminare prin activități școlare: 

 Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane 

 (19-25.10.2020, cl.a V-XII-a) (Anexă);  

 25 noiembrie- Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva 

femeilor în cadrul Campaniei mondiale: 16 zile de activism împotriva 

violenței în bază de gen, Ord.nr.48 din25.11.2020, (25-26.11.2020, cl. a IX-

XII-a) (Anexă); 

-Atelier de discuții STOP traficului de ființe umane în cadrul ședinței 

Comitetului de părinți (Anexă);  

Constatări În instituție,  personalul, copiii și reprezentanții lor legali sunt informați cu privire 

la procedurile de prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a 

situațiilor de discriminare au fost realizate conform activităților planificate, 

respectându-se diferențele individuale prin aplicarea procedurilor de identificare, 

semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare.  



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 
 
 
 
 

-Centru de Excelență- proiect instituțional de susținenere a elevilor dotați în 

pregătirea  pentru olimpiadele școlare,  

-Examen Promovat- proiect instituțional preconizat pentru susținerea cu 

succes a                 examenelor de absolvire, aprobat la Ședința CP, Proces-verbal nr.1 

din 22.08.2020 

-Interpretarea rezultatelor chestionării nivelului de anxietate, aplicate elevilor 

absolvenți; 

-Activități de prevenire a stresului înainte de examenele de absolvire a treptelor 

liceale și gimnaziale, organizate de psihologul școlar și asistentul medical 

Constatări Strategiile de învăţare/ evaluare utilizate stimulează dezvoltarea personalităţii şi 

tratarea echitabilă al fiecărui elev. Elevii liceului adoptă comportamente pozitive, 

nondiscriminatorii în relația cu colegii din școală, inclusiv și cei cu CES. 

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 -Prezența Lădiței de încredere pentru raportarea cazurilor de violență, neglijare, 

exploatare și trafic din partea semenilor și adulților; 

-Ord.nr.03 din 01.09.2020 privind desemnarea psihologului școlar, responsabil de 

analiza  reclamațiilor din boxă. 

Constatări Elevii sunt informați cu procedura de identificare, raportare a situațiilor de 
nerespectare a diferențelor individuale și de discriminare și manifestarea capacității de 
a le prezenta în cunoștință de cauză. 

Pondere și 

punctaj 
acordat 

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

Total standard 6,75 puncte 

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 -Prioritatea strategică nr.3 din PDS asigură accesul la informații pentru toți; 
-Raportul de realizare a bugetului (Anexă); 

-Existența Centrului de Documentare și Informare, care oferă tuturor elevilor, 

părinților accesul la literatura artistică, științifică și arhiva materialelor video cu 

conținut educativ. 

-Existența Centrului de resurse și Serviciului Psihologic. 

Constatări Resursele instituţionale din liceu asigură un mediu accesibil şi favorabil pentru 

fiecare elev, planificând riguros resursele materiale și umane, interne și comunitare, 

utilizând rațional resursele disponibile, identificând și procurând la timpul potrivit 

resurse noi. Elevii, inclusiv și cei cu CES, beneficiază de consiliere școlară și 



asistență                           psihopedagogică. 

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  -Dosarele elevilor; 

-Ord.nr.13 din 23.09.2020 Cu privire la numirea administratorului pentru SIME; 

-Ord.nr.73 din 28.01.2021 Cu privire la colectarea datelor absolvenților ciclului 

liceal în SAPD, prin care este numit și responsabilul de protecţia datelor cu caracter 

personal. 

-Acordul de parteneriat pentru educație (Anexa); 

-Acordul de utilizare a fotografiilor personale (Anexa); 

-Acordul de colaborare cu cabinetul de consiliere școlară și asistență 

psihopedagogică (Anexa). 

Constatări Instituția asigură protecția datelor cu caracter personal conform legii. Toți elevii și 

părinții își depun semnătura și își exprimă acordul pentru plasarea pozelor pe pagina 

liceului. 

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 -Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor prin: rampă 

pentru                    scaune cu rotile, modificarea intrării în liceu, bănci corespunzătoare în sălile 

de clasă; 

-Existența CDI, care oferă tuturor elevilor/ părinților accesul la literatura artistică, 

științifică și arhiva materialelor video cu conținut educativ; 

-Existența CREI, Cabinetului psihologului; 

-Pentru asigurarea unui învățământ de performanță în liceu există: laborator dotat 

de chimie, sală multimedia, Clasa Viitorului (Robolab), cabinet modern la 

biologie, cabinet de arte, clase dotate cu calculatoare conectate la Internet, 

proiectoare, imprimante; 
-Rezultatele sondajului, privind mediile de învățare și importanța lor (Anexă). 

Constatări Instituția dispune de un mediu accesibil pentru incluziunea tuturor copiilor, inclusiv 

a celor cu CES. Instituția este dotată cu spații conform specificului educației, având 

la dispoziție Centrul de resurse și Cabinetul de asistență psihologică. 

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  -Plan de activitate al CDS și al serviciului psihologic (Anexă); 

 -Registrul Serviciul de asistență psihologică; 

 -Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare adaptate la necesităţile tuturor  

elevilor, inclusiv ale elevilor cu CES: Utilizarea tablei Jamboard la lecțiile de 

matematică. 

-Concursul de prezentare a Clasei Viitorului, în rezultatul căruia instituția a beneficiat de 

seturi de robotică din partea organizatorilor 
https://fb.watch/80psUbJazO/ 

-Mijloace TIC în dotarea instituției cu conectare la internet: calculatoare (51), 

nootebook-uri (37),  tablete (22),  proiectoare (19),  table interactive (7). 

Constatări Mijloacele de învățământ și auxiliarele curriculare sunt puse în aplicare, utilizând 
tehnologii informaționale și de comunicare moderne. 

Pondere și 

punctaj 
acordat 

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

Total standard 7 

Total dimensiune 21,75 de puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiunea III Puncte forte Puncte slabe 

 -Existenţa unui CREI pentru educația incluzivă 

funcțional; 

-Acces la informaţie prin intermediul paginii de 

Facebook a liceului, grupurilor de părinți pe Viber, 

platformei Studii.md; 

-Lipsa ascensorului de la un etaj la altul pentru 

elevii cu handicap fizic; 

-Unii părinți nu acceptă pentru copilul său 

statutul de elev cu CES; 

                 -Scăderea interesului pentru învăţare și 

 -Baza materială corespunzătoare capabilă să implicare din partea unor elevi. 

 asigure un învățământ eficient și  

 performant, în concordanță cu specificul școlii;  

 -Serviciul psihologic și a CDS, funcțional, în liceu;  

 -Grupuri de lucru și comisii- CMI, Grupul 

intrașcolar, care își desfășoară activitatea la un nivel 

înalt. 

 

   

   

   

https://fb.watch/80psUbJazO/


 

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 plancurile strategice și operaționale ale instituției, cu mecanisme 

de monitorizare a eficienței educaționale 

Dovezi  -PDS, PMA, aprobate la Ședința CP, Proces-verbal nr.1 din 22.08.2020 

-Raport (1-edu/ŞGL-1) de activitate a instituţiei la început de an şcolar; 

-Registru trimestrial al activităților științifico-metodice (Anexă); 

-Lista de evidenţă a cadrelor didactice şi manageriale (Anexă); 

-Raport privind rezultatele evaluărilor naţionale, examenelor de absolvire   a 

gimnaziului;  

-Raport anual de activitate a instituției (Anexă);  

-Regulament cu privire la stabilirea sporului specific; Regulament cu privire la 

modul de stabilire a sporului de performanță (Anexă); 

-Fișe de autoevaluare/ evaluare a cadrelor didactice privind modul de stabilire a 

sporului de performanță (Anexă); 

-Dosar de atestare; 

-Elaborarea documentelor conform Nomenclatorului-tip de documentație școlară 

de către secretarul-arhivar (Anexă); 

-Proiectul Examen promovat (Proces-verbal CA nr.22 din 24.02.2021 ) 

-Proiectul Tekwill în fiecare școală (2019-2021, 8 profesori,cl.a VIII-X-a) 
 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1595797867282482&id=228266457368970 

-Proiectul Clasa Viitorului (2019-2022, cl.a V-a, cl.a VI-a, cl. a VII-a, cl. a XII-a) 

(Anexă) 
https://fb.watch/80psUbJazO/ 

-Proiectul Germana Mobila / DeutschMobil: Germana?-Desigur!Bineînțeles că 

doresc să învăț germana! Leiterin Goethe – Zentrum / deutsches Kulturzentrum 

AKZENTE (octombrie-decembrie, 2021) 

Constatări  În PDS pentru anii 2018-2022 se regăsesc creșterea calității educației și 

îmbunătățirea continuă a resurselor umane. Colaborarea dintre cadrele didactice 

și administrația liceului este una transparentă și eficientă. Calitatea este pentru 

școala noastră un principiu de bază, ce se realizează treptat pornind, în primul 

rând, de la calitatea procesului educațional, realizarea de programe și 

parteneriate, până la învățarea pe parcursul vieții.  

Cadrele didactice se implică activ în realizarea tuturor sarcinilor și dezideratelor 

prin realizarea numeroaselor proiecte educaționale. Prin implimentarea 

proiectului ,,Germana Mobila/ DeutschMobil: Germana?- Desigur! Bineînțeles 

că doresc să învăț germana! Leiterin Goethe- Zentrum/ deutsches Kulturzentrum 

AKZENTE”, elevii vor beneficia de ore de limba germană, începând cu clasa a 

II-a, instituția a beneficiat de o donație de materiale didactice și suport audio în 

limba germană, din partea Centrului Goethe în urma contractului de colaborare.  

În anul curent de studii, în pofida contextului pandemic și a procesului 

educațional la distanță, în urma procesului atestării, un număr mare de cadre 

didactice au fost atestate:  

-limba și literatura română, 1 cadru didactic a confirmat GDU, 

-un cadru didactic, de la treapta primară de școlarizare, a confirmat GDU,  

- informatică, 1 cadru didactic a confirmat GDU,  

-matematică, 1 cadru didactic i s-a conferit GDU, 1 cadru didactic i s-a conferit 

GDD, 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1595797867282482&id=228266457368970
https://fb.watch/80psUbJazO/


-chimie, unui cadru didactic i s-a conferit GDU,   

-limba rusă, 1 cadru didactic a confirmat GDD,  

-limba franceză, 1 cadru didactic a confirmat GDD,  

-limba enegleză, 1 cadru didactic i s-a conferit GDD,  

-educație muzicală, învățământ primar, matematică, biologie, 4 cadre didactice au 

confirmat GDD în urma celor 30 de ani de activitate didactică.  

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 

 

Punctaj acordat: 2 

 

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

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

elevilor. 

Dovezi  -Proiect managerial instituțional; PDS (2018-2022); 

-Raport anual al instituției, Raport al CM (Anexă);   

-Proiectul instituţional Examen promovat; 

-PLD la disciplinele școlare; 

-Ore opționale (Proces-verbal nr.2 din 24.08.2020 CA) (Anexă) ; 

-Procese-verbale ale comisiilor metodice (Anexă) ;        

-Plan de activitate și Procese-verbale ale CE (Anexă);  

-Plan de activitate și Procese-verbale ale Comitetului Părintesc (Anexă);  

-Performanțele elevilor și a cadrelor didactice (Anexă );         

Constatări Programele și activitățile elaborate în planurile strategice și operaționale sunt 

realizate la timp, fapt ce reflectă locurile premiante ale elevilor din instituție la 

concursurile școlare/locale/naționale/internaționale. Atât elevii, cât și părinții, 

împreună cu toate cadrele didactice, se implică activ în diferite activități 

educaționale, lucru care duce la un parteneriat puternic între elev- părinte-cadru 

didactic.  

În anul de studii 2020-2021, a fost eleborat un grafic de pregătire a lotului 

olimpic, conform căruia cadrele didactice s-au ocupat intensiv cu elevii, 

pregătindu-i astfel pentru olimpiade, iar în perioada 12.01-18.01.2021, a fost 

organizată Olimpiada școlară internă la care au participat un număr impunător de 

elevi din toate cele trei cicluri: primar, gimnaziu și liceu- circa 332 elevi. În 

pofida pandemiei, au fost organizate olimpiade de către universitățile din 

Moldova, iar o elevă din liceu, a luat locul II pe republică, la olimpiada de limba 

engleză organizată de către Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”.  

În perioada septembrie-decembrie 2020, un grup de elevi, coordonați de către una 

dintre profesoarele de limba engleză din instituție, au participat la proiectul 

internațional iEARN, iar pe data de 28.01.2021, au fost gazdele evenimentului 

internațional Virtual Exibition Project.  

Pondere și 

punctaj acordat  

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

 

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

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

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

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate. 

Dovezi  -Regulamentul de ordine interioară; 

-Plan de activitate a CA; Registru de Procese-verbale CA (Anexă); 

-Plan de activitate al CP; Registru de Procese-verbale al CP (Anexă); 

-Plan de activitate al Comitetului de părinți; Procese-verbale (Anexă); 

-Plan de activitate al CE; Procese-verbale (14 ședințe de lucru) (Anexă); 



-Plan de activitate al Consiliului de Etică și Integritate, Procese-verbale (7 

ședințe de lucru) (Anexă); 

-Plan de activitate a Comisiei multidisciplinare; Procese-verbale (Anexa); 

-Panouri informative.  

Constatări În școala noastră, orice decizie se ia în mod democratic, prin consultarea tuturor 

actorilor relevanți, în interesul educației. Deciziile care sunt luate în cadrul școlii 

sunt legale, respectă toate principiile actului educațional și sunt transparente. 

Promovarea transparenței decizionale este asigurată de către Consiliul de 

Administrație. Funcționalitatea CA a fost stabilit în baza Regulamentului de 

activitate. CA fiind constituit din 9 membri: 3 părinți, 1 elev, 1 reprezentant APL, 

2 profesori, 2 cadre de conducere.   

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1  

 

Punctaj acordat: 2 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 4.1.4. Organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunea 

instituției de învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia. 

Dovezi  -Proiect managerial al instituției, PDS; 

-Registru de evidență contabilă a bunurilor; 

-Baza de date SIME, SAPD, SIPAS, Platforma Studii.md.; 

-Dosar cadastral nr.3890 din 05 august, 1985 

-Contracte cu diverși furnizori, liste de achiziții, facturi fiscale; 

-Nod de radio LOCO, televiziune școlară; 

-Serviciul  de Protecție și Pază de Stat; 

-Sistem antiincendiu; 

-Sistem autonom de încălzire cu gaze; 

-4 termometre cu raze infraroșu; un sistem de măsurare a temperaturii corpului cu 

infraroșu 

Instituția dispune de următoarea infrastructură: 

-Sălile de clasă sunt reparate și dotate cu mobilier modern specific vârstei și ariei 

currriculare, fiind dotate cu PC conectate la internet ce permit realizarea eficientă 

a procesului educațional și 16 camere web 

-Clasa viitorului, Robolab, dotată cu echipament și mobilier modern; 

-2 săli multimedia,CDIL, CREI, cabinetul psihologului/ medical, cabinetul de 

arte, laborator de informatică, laborator de fizică, chimie, biologie, cabinet 

lingofon, palestra, sala de gimnastică, sală de sport, teren de sport, atelier școlar, 

cantină școlară dotată cu utilaj și mobilier modern, sală de festivități, cabinet 

metodic, blocuri sanitare reparate, sală de duș, vestiar (fete/băieți); 

Constatări Modernizarea continuă a instituției oferă un proces educațional de calitate, lucru 

ce favorizează aplicarea curriculumului național în raport cu misiunea și 

obiectivele instituției. Ne dorim ca liceul să devină un exemplu comunitar cu 

valori democratice și standarde europene, îndemnându-i pe toți membrii 

comunității să se implice în activitățile comunitare specifice zonei. Școala oferă 

diferite oportunități educaționale și este deschisă pentru toți membrii comunității, 

în special pentru locatarii din cartierul Șoseaua Bucovinei care au acces liber la 

CDI al liceului, sala de sport, terenurile sportive.  

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 

 

Punctaj acordat: 2 

 

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

curriculare necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale 

acestuia, a curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate 



Dovezi  -PDS, PMI; 

-Registru de evidență contabilă a bunurilor; 

-Baza de date SIME, SIPAS, SAPD, Platforma Studii.md; 

-Plan de achiziții, Contracte de achiziții, Liste de achiziții, Facturile fiscale 

-Acte de donații (Anexă); 

-Inventarul bibliotecii școlare, presa periodică; 

-Fișă de inventariere în sala de clasă ; 

Constatări Instituția dispune de o varietate largă de echipamente, materiale curriculare 

necesare pentru desfășurarea activităților educaționale. Toate cadrele didactice 

dispun de literatura didactică necesară, materiale auxiliare, de câte un PC 

conectat la internet- acest lucru facilitând organizarea procesului instructiv-

educativ. Liceul dispune de 25 seturi de costume sportive, costume naționale 

(grupa mică/ mare de dansatori- 42 seturi), rechizitoriu, decorațiuni pentru 

activități extrașcolare.   

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 

 

Punctaj acordat: 2 

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

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

în vigoare. 

Dovezi  -Contractele de muncă, Contractul colectiv de muncă, Registru de evidență a 

contractelor individuale de muncă încheiate cu angajații (Anexă); 

-Statele de personal completate (Anexă); 

-Registrul de ordine privind activitatea de bază, Registrul de ordine cu privire la 

personal; 

-Dosarele  personale ale angajaţilor (40 dosare cadre didactice, 21 dosare 

auxiliar) 

-Listele tarifare, Liste de control; 

-Fișele de evidență a timpului de muncă ale salariatului (Anexă); 

-Fișa postului (Anexă); 

-Fișa de autoevaluare/evaluare a cadrului didactic (Anexă) ; 

-Pașaportul Comisiilor metodice (Anexă); 

-Desemnarea cadrului didactic ca formator local/raional (Anexă);        

-Publicații ale cadrelor didactice (Anexă);    

-Implicarea în diferite echipe de proiect, de jurizare, de evaluare (Anexă); 

-Blog cu lecții online la limba engleză Everything you need to know about 

English and even more…  
http://themodernscholar.weebly.com/ 

-Lecții video la limba engleză, în cadrul Proiectului Educația Online, Învățăm 

altfel 
https://www.youtube.com/watch?v=V1I818_dBnI 
https://www.youtube.com/watch?v=mqiMOfMMfsc 

https://www.youtube.com/watch?v=H58WJfWHvU4 

-Conferința Internațională Educație Online, 45 de webinare și sesiuni Facebook 

live, Certificat de participare, 06-11 iulie, 2020 

Constatări Încadrarea personalului didactic și auxiliar calificat corespunde în totalitate cu 

normativele  în vigoare. În anul de studiu 2020-2021 au fost încadrate 41 de 

cadre didactice, toate având studii superioare, astfel toate disciplinele au fost 

asigurate cu specialiști calificați 100%: 3 CD dețin GDS, 9- GDU, 24- GDD, 8 – 

nu au GD și 3 sunt tineri specialiști.  

Un cadru didactic din instituție, a făcut parte din grupul de lucru al Reglementări 

speciale privind organzarea anul de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic 

COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și 

extrașcolar. Unele cadre didactice au fost selectate pentru evaluarea manualelor 

http://themodernscholar.weebly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=V1I818_dBnI
https://www.youtube.com/watch?v=mqiMOfMMfsc
https://www.youtube.com/watch?v=H58WJfWHvU4


în cadrul studiului Studiu de evaluare a vivacității și calității manualelor școlare, 

12 cadre didactice din instituție au colaborat cu diferite ziare și reviste de 

specialitate, având articole publicate; 1 cadru didactic a fost președinte la 

Concursul de lectură La izvoarele înțelepciunii, ed. 5; 2 profesori au fost 

desemnați mentori naționali; 3 cadre didactice au fost numiți mentori pentru 

tinerii specialiști din instituție; 8 cadre didactice fac parte din grupul mentorilor 

raionali. În anul de studii curent, 5 cadre didactice au făcut parte din Comisia de 

evaluare a examenelor de absolvire a gimnaziului din cadrul DE Edineț;10 cadre 

didactice au fost înscriși în echipa de monitorizare a examenelor de clasa a IX-a 

din partea DE a CRE.  

Liceul nostru a fost selectat pentru a fi Centru de BAC, sesiunea de vară 2021, și 

sesiunea repetată- iulie 2021. A fost desemnat Președinte CB- directorul 

instituției, secretar CB- directorul adjunct, o învățătoare clasele primare în baza 

Ordinului MECC nr. 454 din 04.05.2021, iar alte cadre didactice au fost 

desemnate în baza Ordinului DE nr. 259 din 02 iunie 2021, asistenți în cadrul 

examenului de BAC, sesiunea 2021.  

Cadrele didactice din instituție sunt deosebite, cu un potențial profesional înalt 

punând accent pe autoperfecționare și învățare continuă.  

Pondere și 

punctaj acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi  

 

 

 

-Proiect managerial anual; 

-Ore opționale, Cercuri, Secții sportive;                  

-Cataloage școlare, catalog al activităților extrașcolare; 

-Proiectare de lungă durată, proiecte didactice zilnice; 

-PEI-urile elevilor cu CES (Anexă); 

-Proiectul Centrul de Excelență, Proiectul Examen promovat; 

-Proiecte educaționale școlare; 

-Plan-cadru de învățământ; 

-Curriculum pe discipline, Ghiduri metodologice, Repere metodologice de 

organizare a procesului educațional la disciplinele școlare; 

-Manuale școlare, auxiliare didactice, TIC; 

-Chestionarea elevilor, cadrelor didactice, părinților privind evaluarea satisfacției 

beneficiarilor cu referire la procesul educațional (Anexă)  

Constatări În cadrul instituției noastre se aplică Curriculum național cu adaptare la condițiile 

locale în limitele permise, conform Planului- cadru pentru învățământul primar, 

gimnazial, liceal pentru anul de studii 2020-2021. Curriculum a fost adaptat/ 

modificat la condițiile locale în cazul celor 6 copii cu CES, fiind elaborate 6 PEI. 

Elevii/ părinții au optat pentru 23 de cursuri opționale.  

Pentru a fi în tendință cu noul Regulament din contextul pandemic, a fost propus 

un Plan de acțiuni de alfabetizare digitală fiind beneficiari atât elevii, cât și 

cadrele didactice. În perioada pandemiei au fost utilizate diverse platforme 

digitale și rețele de socializare în scopul realizării unui proces educațional de 

calitate.  

 Pondere și 

punctaj acordat  

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

Total standard  

 



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  -Elaborarea fișei de asistență la ore (Anexă); 

-Elaborarea,completarea documentelor școlare; 

-Proiectarea didactică de lungă/scurtă durată; 

-Desfășurarea orelor publice, graficul atelierelor în cadrul Comisiilor metodice; 

-Portofoliul Comisiilor metodice; 

-Catalogul școlar; 

-Orarul lecțiilor și orarul sunetelor; 

-Registrul orelor înlocuite; 

-Registrul pentru monitorizarea evaluărilor (Anexă); 

-Evaluări administrate de direcția instituției; 

-Teze semestriale, sesiunea de iarnă (Ord. MECC nr.1337 din 02.12.2020 și  Ord. 

DECRE nr. 196 din 03.12.2020 cu privire la organizarea și desfășurarea tezelor 

semestriale, sesiunea de iarnă) 

-Olimpiade interne; Analiza rezultatelor evaluărilor olimpiadelor interne (Proces-

verbal  nr.15 din 18.01.2021, CA) (Anexă); 

-Valorificarea potențialului elevilor apți de performanță.Prezentarea ofertei de 

participare la Olimpiada raională (Proces-verbal CA nr. 23 din 31.03.2021) 

(Anexă); 

-PEI-urile elevilor cu CES (Anexă); 

-Procese-verbale ale rezultatelor examenelor de BAC și de absolvire a 

gimnaziului (Anexă); 

-Raport de activitate a CSD privind lucrul cu elevii cu CES; 

-Chestionarea elevilor, cadrelor didactice, părinților privind evaluarea satisfacției 

beneficiarilor cu referire la procesul educațional (Anexă) ; 

Constatări În scopul asigurării calității educaționale a fost elaborată Strategia de evaluare 

internă și asigurarea calității. Au fost administrate pretestări interne în cadrul 

proiectului Examen promovat, elevilor din treapta liceală li s-au administrat teze 

în  cadrul sesiunii de iarnă conform ordinului MECC, iar sesiunea de vară a fost 

anulată conform Ordinului MECC nr. 443 din 29.04.2021 cu privire la anularea 

tezelor, dar au fost administrate evaluări din partea administrației liceului. 

În urma evaluării externe, administrată de DE la clasa a IX-a, din 21.01.2021, 

procentul calității a fost mult mai mic decât eșecul, iar în baza acestor rezultate a 

fost întocmit un plan de remediere a situației școlare la matematică. Pe data de 

11.02.2021, a fost administrată evaluarea externă la limba engleză, în clasele a 

VI- a ,,A’’/,,B’’, la care elevii obținut rezultate bune.   

În anul de studii 2020-2021, Curricula școlară a fost realizată 100%; din cauza 

pandemiei, procesul educațional s-a desfășurat conform modelului MECC, 

învățământul de tip hibrid, 50 % la 50%.  

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 

 

Punctaj acordat: 1 

 

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

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

instituționale și naționale 

Dovezi  -PDS, PMA; 

-Proiectarea atestării/ formării continuă a cadrelor didactice (Anexă); 

-Pașaportul comisiilor metodice privind atestarea/formarea cadrelor didactice 



(Anexă); 

-Desemnarea mentorilor tinerilor specialiști raionali (Anexă); 

-Conferința Ambasadorilor Limbii Române în Școală, ediția III-a, 2020 (Anexă); 

-Ședință de Învățare Colaborativă: Prezentarea programelor de schimbare a 

comportamentelor agresive și adictive ale adolescenților (Anexă); 

-Conferința Europeană Steam-Abordări Didactice Inovative, în cadrul Proiectului 

Erasmus+2019-1-RO01-Ka201-063054,Suceava,2021 (Anexă); 

-Simpozionul Național (cu acoperire internațională) Odă Limbii Române,ediția I, 

2020 (Anexă );  

-Activitate educațională online: Educație interactivă cu elevii în online (Anexă); 

-Proiectul Germana Mobila / DeutschMobil Germana?-Desigur!Bineînțeles că 

doresc să învăț germana! Leiterin Goethe – Zentrum / deutsches Kulturzentrum 

AKZENTE (octombrie-decembrie, 2020) (Anexă); 

-Bursă-stagiere TEILNAHMEBESCHEINIGUNG, Schule erleben: Deutsch 

vermitteln-Deutschland entdecken.Didaktisch-methodisches Seminar mit 

Woekshops zur Erstellung von Unterrichtskonzepten und Hospitationen an 

Schulen (Anexă) ; 

-Formare Continuă a cadrelor didactice  ”Jeunes Enseignants Débutants en 

Action (JEDA)”, Universitatea din Rouen, Franța, octombrie 2020- aprilie 2021 

(Anexă);  

-Expoziția virtuală a proiectelor la limba engleză, „VEP2021”, VIRTUAL 

EXHIBITION OF PROJECTS 2021  
https://us.iearn.org/news/2021-virtual-project-exhibition 

 https://www.youtube.com/watch?v=s2_AKzeYl-w 

https://www.youtube.com/watch?v=kJYvhPcaZCY&t=13s 

-Ord.nr.62 din 04.01.2021, Formarea continuă a cadrelor didactice- 4 cadre 

didactice, Certificate (Anexă);    

-Plan de acțiuni de alfabetizare digitală a actanților educaționali (Anexă) 

Constatări Programele și activitățile de formare continuă a cadrelor didactice se regăsesc în 

PDS și PMI. Fiecare cadru didactic și-a proiectat traseul personal de dezvoltare 

profesională. În august 2020, cadrele didactice au beneficiat de formare în 

domeniul Curriculumului 2020. Toate cadrele din instituția noastră au beneficiat 

de formarea continuă în cadrul  Programului Dezvoltarea Competențelor Digitale 

a cadrelor didactice pentru predare-învățare-evaluare, cu GSuite pentru 

Educație. 10 profesori au fost desemnați formatori raionali în domeniul 

implementării noilor politici educaționale în urma formării la IȘE, 2 profesori au 

fost desemnați mentori naționali. În anul de studii 2020-2021, un număr mare de 

cadre didactice au beneficiat de formare continuă în cadrul Proiectului Tekwill în 

fiecare școală: 2 cadre didactice- curs de  Design grafic, 2 cadre didactice - curs 

de Educație economică și antreprenoriat; 1 cadru didactic- studii de formare 

continuă a cursului opțional Educație pentru media, CDS- cursuri de formare 

continuă în domeniul psihopedagogiei și CDS, 1 cadru didactic- studii de formare 

continuă la PH International Moldova pentru cursul opțional Educație pentru 

socializare juridică, 1 cadru didactic- curs de formare continuă la PH 

International Moldova STEM & Criminalistică,  iar alte 4 cadre didactice au 

beneficiat de cursuri de formare continuă la disciplina predată. Un pofesor a făcut 

cursuri de recalificare la educația tehnologică, UPS ,,I. Creangă’’.  

Programele de master, care sunt urmate de către cadrele didactice din instituție 

contribuie enorm la eficientizarea procesului educațional de calitate și anume: -

Educație și comunicare interculturală, -Teoria și Practica Traducerii în limba 

franceză, -Istorie și Teorie Literară, Geopolitică și Interferențe social-culturale 

est-europene, -Leadership în Educație.  

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

https://us.iearn.org/news/2021-virtual-project-exhibition
https://www.youtube.com/watch?v=s2_AKzeYl-w
https://www.youtube.com/watch?v=kJYvhPcaZCY&t=13s


punctaj acordat   

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național. 

Dovezi  -Plan-cadru; Ore opționale; 

-Cartea de ordine a personalului didactic; Cartea de ordine cu privire la 

activitatea de bază; 

-Registrul de evidență a literaturii de specialitate și a manualelor școlare; 

-Registrul de evidență contabilă a bunurilor; 

-Lista tarifară- specialiști 100% la toate disciplinile școlare; 

-TIC; 

Constatări În anul de studii 2020-2021, au activat 41 de cadre didactice și 22 auxiliari fapt 

ce constituie un număr suficient de resurse umane pentru realizarea procesului 

educațional de calitate prin aplicarea strategiilor didactice interactive și a TIC. 

Mediul academic modern și atractiv a contribuit la prestare unor servicii de 

calitate. Toate sălile de clasă respectă cerințele ergonomice și sanitaro-igienice, 

asigurând un proces educațional eficient și sistematic.  

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 

1,50 

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, , au activat în procesul educațional. 

Dovezi  -PDS; Proiect managerial de activitate,Planuri CM; 

-Proiectul Tekwill în fiecare școală; 

-Proiectul Clasa viitorului, Robolab; 

-Robotica, Educația digitală (opțional); 

-Cabinet lingofonic; 

-Soft-uri educaționale la chimie, biologie, fizică; 

-Radio LOCO; Televiziunea școlară; 

-PC conectate la internet în sălile de clasă; 

-Proiecte de lungă durată aprobate la ședințele CM; 

-Proiecte de  scurtă durată în conformitate cu principiile educației centrate pe elev 

și pe formarea de competențe; 

-Curricula la disciplinele școlare, Ghidul metodologic și Reperele metodologice; 

Constatări Administrația liceului monitorizează frecvent procesul educațional prin asistențe 

la ore și la activități extrașcolare, a modului de aplicare a strategiilor educaționale 

interactive. Instituția este asigurată cu TIC pentru realizarea unui proces 

educațional de calitate, școala dispune de 19 proiectoare, 7 table interactive, 7 

televizoare, 37 laptopuri, 22 tablete, 23 PC conectate la internet, 14 imprimante, 

14 camere web.  

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1  Punctaj acordt: 2 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

eficiență a învățării. 

Dovezi  -Proiectul managerial anual; 

-Proiecte de lungă durată; 

-Proiecte CP; Procese-verbale (Anexă); 

-Proiecte  zilnice de lecție; 

-Fișe de asistență la ore (Anexă); 

-Întocmirea proiectelor conform curriculei adaptate/ modificate pentru elevii cu 



CES; 

-Acordarea asistențenței metodice Tinerilor specialiști; 

-Catalogul clasei; 

Constatări Realizarea și elaborarea proiectelor didactice personalizate în conformitate cu 

principiile educației centrate pe elev/copil sunt monitorizate de către instituție, 

astfel se valorifică curriculumul predat în baza Standardelor de eficiență a 

învățării. Toate PLD au fost discutate în cadrul ședințelor CM, coordonate de 

către dir. adjunct și aprobate de directorul instituției. Rezultatele școlare sunt 

evaluate în baza Standardelor de eficiență a învățării, Regulamentul privind 

evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în 

învățământul primar și secundar, Referențialul de evaluare, Instrucțiunea 

privind ,,Managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial, 

liceal”.   

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 

 

Punctaj acordat: 2 

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

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

copilului 

Dovezi  

 

 

 

-Proiect  managerial instituţional; 

-Proiecte de lungă durată; 

-Registrul evaluărilor sumative (Anexă); 

-Cataloagele școlare; 

-Organizarea și analiza rezultatelor tezelor semestriale  

-Analiza rezultatelor examenelor de BAC și de absolvire a gimnaziului; 

-Completarea bazei de date SAPD, SIME, SIPAS; 

-Tezele semestriale și probele de evaluare sumativă la disciplinele școlare; 

-Proiectul Examen promovat; 

Constatări Cadrele didactice resprectă Regulamentul privind evaluarea și notarea 

rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar, 

gimnazial, liceal; ,,Managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, 

gimnazial, liceal”. Controalele tematice din partea administrației au drept scop 

monitorizarea progresului elevilor. Rezultatele evaluărilor sumative/ formative/ 

semestriale sunt trecute în cataloagele școlare la data când au fost administrate, 

respectându-se Planul-cadru. Rezultatele tezelor sunt înscrise în catalog, dosare 

personale și în SIME.  

Pondere și 

punctaj acordat  

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

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  -Proiecte de activitate a cercurilor din liceu;  

-Planurile de activitate ale CM (Anexă); 

-Proiectul Educaţional Raional ,,Zilele Eminescu la LT ,,Mihai Eminescu”, ediția 

a VII-a, (Anexă); 

-Planificarea și organizarea activităților educaționale în cadrul diferitor săptămâni 

tematice în cadrul Comisiei Consiliere și dezvoltare personală, (Anexă); 

-Cataloagele și Orarul cercurilor și secțiilor sportive; 

-Planul  activităților extrașcolare (Anexă); 

-Proiectul Examen promovat; Proiectul Centrul de excelență, 

-Proiect transnațional Educație Online fără hotare ,,Prietenii cărții”, în parteneriat 

cu Șc. Gimn, ,,M. Costin’’ Suceava, România 

-Concurs de creație literară, Tineri condeieri-provocări ale scrisului, ediția a 5-a 



(carte editată cu suportul Primăriei Municipiului Edineț, Primar C.Cojocari), 

(Anexă);     

Constatări Cadrele didactice organizează activități extracurriculare în concordanță cu 

misiunea școlii. Atât elevii, părinții, cât și cadrele se implică activ în realizarea și 

desfășurarea activităților extrașcolare, obținând performanțe care sporesc 

prestigiul instituției.  

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 

 

Punctaj acordat: 2 

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

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

care beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI) 

Dovezi  -Procesele-verbale ale CMI (Anexă); 

-Proiectul Centrul de Excelență (activ cu copii dotați) (Anexă) 

-Proiectul instituțional Examen promovat; 

-Monitorizarea elaborării proiectării didactice de lungă durată pentru elevii cu 

CES conform Curriculumului modificat/adaptat ; 

-PEI-uri elevilor cu CES (7 PEI- 5 PEI Curriculum adaptat, 2 PEI Curriculum 

modificat) (Anexă);    

-Susținerea Master class ,,O metodă de succes”, ateliere de lucru (Anexă) 

-Includerea în orar a orelor de consultaţie, la diverse discipline școlare (Anexă); 

Constatări Toți elevii beneficiază de sprijinul cadrelor didactice pentru obținerea unor 

rezultate ale învățării foarte bune, inclusiv și elevii cu CES. Sunt organizate și 

desfășurate diferite activități extracurriculare elaborate în baza curriculumului 

național și a documentelor de palnificare strategică.  

În instituția noastră se acordă o atenție sporită proiectului Examen promovat, în 

vedera asigurării susținerii examenelor, drept rezultat avem în sesiunea de BAC, 

2021, 100% promovabilitate, 100% reușită la examenele de absolvirea a ciclului 

gimnazial și 100% reușită în cadrul Testării naționale în clasa a IV-a, dintre care 

1 elev cu PEI.  

Pondere și 

punctaj acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 

 

Punctaj acordat: 

1,50 

Total standard                                                                                                            13 puncte 

 

 

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

educațional 

Domeniu: Management 

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

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

procesul decizional privitor la optimizarea resurselor. 

Dovezi  -Proiect managerial anual al instituției; 

-Schema de închiriere a manualelor școlare; 

-Registru de evidență a literaturii  artistice, metodice pierdute, Registru de 

evidență zilnică a activității bibliotecii, Registru de  evidență a manualelor pe 

clase;  

-Planul de activitate al bibliotecii (Anexă);     

-Planul de activitate al secțiilor sportive, al cercurilor;  

-Catalogul clasei, al activităților extracurriculare; 

-Planul ședințelor cu părinții al Comitetului Părintesc al clasei/al școlii (Anexă)     

-Orarul lecțiilor (Proces-verbal CA nr. 2 din 24.08.2020) (Anexă); 

-Orarul activităților extracurriculare (Proces-verbal nr. 3 CA din 07.09.20), 

(Anexă); 



-Pagina de Facebook a liceului 
https://www.facebook.com/search/top?q=liceul%20teoretic%20%22mihai%20eminescu%22%2C%20edine%C8%9B 

-Planul de activitate al Consiliului Elevilor (Anexă); 

Constatări Elevii liceului au acces la 3 săli de laboratoare (biologie, chimie, fizică), sala de 

informatică, Clasa Viitorului, sala de sport și sala de gimnastică, cantina școlară, 

CREI, cabinetul psihologului, cabinetul medical. 

Biblioteca(CDIL) funcţionează în cadrul unităţii de învăţământ ca parte 

integrantă a procesului de instruire, formare şi educare, deţinând colecţii de 

documente  (cărţi, ziare, reviste), 7 calculatoare  conectate toate la internet, sală 

de lectură, care satisface  cerinţele de informare/documentare ale elevilor şi 

cadrelor didactice. În ceea ce privește fondul de carte, în a.ș. curent, conform 

raportului statistic, biblioteca deține un număr de 30907 unități materiale, 

inclusiv 15766 de manuale școlare, 11 titluri de publicații periodice, 15141  

literatură artistică, numărul de utilizatori constituind  circa 630, dintre care elevi-

584 și profesori-46. 

Pondere și 

punctaj acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

de valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 

modificat sau a PEI. 

Dovezi  -Registru de evidența participanților la olimpiadele școlare 

geografie-25 de elevi;ed. plast- 15 elevi;istorie- 55 de elevi;ed.muz-18 elevi; 

l/lit.română- 80 de elevi;biologie- 31 de elevi;matematica- 42 de elevi; l.engleză- 89 

de elevi;ed.ecologică- 6 elevi;informatica- 21 de elevi; 

chimia- 21 de elevi;fizica- 42 de elevi;l.franceză- 8 elevi. 

-Registru de evidență a performanțelor elevilor  Ai noștri tineri...; 

-Centrul de excelență; 

-Baza de date a elevilor cu CES; 

-Baza de date SIME, SAPD, SIPAS, Platforma Studii.md; 

-Dosarele personale ale elevilor; 

-Fișa de performanțe a cadrului didactic (Anexă); 

-Dosarele elevilor cu CES; 

-PEI-urile elevilor cu CES (Anexă);     

-Agendele elevilor; 

Constatări Performanțele elevilor și rezultatele parcurgerii curriculei, cât și participarea la 

diferite proiecte sunt aduse la cunoștință administrației liceului. Performanțele 

elevilor sunt discutate și analizate în cadrul ședințelor CP, CA, CM. Rezultatele 

școlare sunt înregistrate în cataloagele școlare, dosarele personale, agendele elevilor, 

fișe de înregistrare a progresului școlar pentru copiii cu CES, baza de date SIME, 

SAPD, SIPAS, platforma Studii.md. Elevii din treapta primară sunt monitorizați prin 

ECD.  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 

 

Punctaj acordat: 2 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi  -Participare la olimpiadele școlare 

-Promovarea elevilor și absolvirea elevilor (Anexă);                     

-Concursuri școlare naționale/internaționale 

*Concurs al Tinerei Generații Ars Adolescentina ,,Limba noastră cea română’’, 1 

https://www.facebook.com/search/top?q=liceul%20teoretic%20%22mihai%20eminescu%22%2C%20edine%C8%259


Mențiune 

*Concurs Național ,,Scrisoare către Dumnezeu’’, Locul II 

*Concurs Raional ,,Zilele Eminescu’’ 

-Activitatea ,,Sub raza gândului etern’’(11 elevi), Premiul Mare Liceu, Premiul 

Mare Gimnaziu, Locul II(3 elevi), Locul III(1 elev, gimnaziu), Mențiuni(1, gimnaziu) 

-Activitatea ,,Cu poetul în inimă’’(13 elevi), Locul I(2 elevi, liceu, 1 elev, gimnaziu), 

Locul II(4 elevi, liceu,1 elev, gimnaziu), Locul III(1 elev, liceu, 1 elev, gimnaziu)  

-Activitatea ,,Lecturi valoroase’’ (13 elevi), Premiul Mare(2 elevi, liceu, 2 elevi, 

gimnaziu), Locul II(2 elevi, liceu), Locul III(5 elevi, liceu) 

-Planul Consiliului elevilor (Anexă); 

-Proiecte școlare; 

-Panouri informaționale, Pagina de Facebook a instituției; 

Constatări Elevii liceului dispun de un potențial intelectual ridicat și creativ, dau dovadă de 

spirit de inițiativă lucru ce este demonstrat prin implicarea acestora în numeroase 

proiecte regionale, naționale și internaționale fiind ghidați de profesorii mentori. 

Elevii noștri au obținut mereu locuri premiante, sporind prestigiul liceului în spațiul 

educațional. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 

 

Punctaj acordat: 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 4.3.4. Încadrarea elevilor/ copiilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindu 

le capacitățile de dezvoltare individuală, și consultarea lor în privința conceperii și aplicării CDȘ. 

Dovezi  -Portofoliile  comisiilor metodice; 

-Proiecte didactice de lungă durată; 

-Proiecte școlare (Anexă); 

-Produsele elevilor; Portofoliiile elevilor; 

-Utilizarea TIC; 

-Planul activităților cercurilor, secțiilor sportive (Anexă); 

-Ore opționale (Anexă);    

Constatări Elevii liceului manifestă un interes mult mai sporit pentru activitățile interactive, 

drept urmare administrația liceului împreună cu cadrele didactice au hotărăt de a 

încadra elevii în învățarea interactivă prin cooperare și colaborare.  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Total standard 33 de puncte 

 
Dimensiunea 

IV 

 

Puncte forte Puncte slabe 

-Relații interpersonale care favorizeaza crearea unui climat educațional 

deschis, stimulativ; 

-Personal didactic calificat în proporție de 100%;  

-Promovarea unui model eficient și transparent de comunicare internă 

și externă; 

-Valorificarea curriculumului în baza Standardelor de eficiență a 

învățării; 

-Dotarea instituției cu un număr mare de instrumente TIC 

-Rezultate ,performanțe deosebite la activitățile extrașcolare,proiecte 

educaționale; 

-Accesul elevilor/ părinților la resursele educaționale ale instituției; 

-Asigurarea și monitorizarea îndeplinirii Curriculei școlare; 

-Monitorizarea activităților de formare continuă a cadrelor didactice; 

-Valorificarea potențialului creativ al elevilor în diverse activități 

educaționale  

-Fluctuația cadrelor 

didactice; 

 

-Migrația elevilor peste 

hotarele țării. 

 

 

- Număr redus de elevi 

înscriși în clasa I-a, a V-

a, X-a.  

 



 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

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

principiile echității de gen 

Domeniu: Management 

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

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

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

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

domeniul interrelaționării genurilor 

Dovezi  -Statutul IPLT Mihai Eminescu prevede politici de protecție a copilului, dezvoltând 

un cli- mat relațional de încredere, solidaritate și respect, bazat pe principiile 

echității (inclusiv și ale echitatății de gen) și ale toleranței (Dosar nr.1013620011812 

din 07 mai 2021) 

-ROI, CA Proces-verbal nr.1 din 24.08. 2019 CA se prevede combaterea cazurilor 

ANET;   

-CPDC vizează respectarea egalității de șanse și promovarea toleranței și non-

discrimină- rii între elevii liceului, bazându-se și pe principiul echității de gen 

(Anexă); 

-CE se respectă dimensiunea educației sensibile la gen (Anexă); 

-CEI realizează informarea cadrelor didactice, părinților, elevilor cu privire la 

procedura de depunere a petițiilor, sesizărilor, prin promovarea principiului non-

discriminării, prin organizarea periodică a autoevaluării gradului de respectare a 

prevederilor Codului de Etică (Anexă); 

Ordine ce vizează și educația gender: 

-Ord.nr.04 din 01.09.2020 cu privire la formarea atitudinilor și deprinderilor de 

comportament responsabil la traficul rutier și organizarea Decadei Circulației 

Rutiere; 

-Ord.nr.03 din 01.09.2020 cu privire la respectarea Procedurii de organizare 

instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de 

ANET al copilului și desemnarea coordonatorului acțiunilor de prevenire, 

identificare,raportare și referire a cazurilor de ANET al copilului;            

-Ord.nr.14 din 07.09.2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind 

reducerea fenomenului de violență și crearea CPDC; 

-Ord.nr.31 din 08.10.2020 cu privire la organizarea și desfășurarea Săptămânii Să 

combatem traficul de ființe umane astăzi pentru un viitor sigur; 

-Serviciul psihologic conține un Plan de activitate în care sunt preconizate activități 

de consiliere psihologică pentru toți elevii (Anexă); 

-Aplicarea procedurii legale de organizare instituțională și de intervenție în cazurile 

ANET și asigurarea cu servicii de consiliere și orientare, inclusiv și în domeniul 

interrelaționării genurilor se realizează prin: Fișa de sesizare a cazului suspect de 

ANET, Boxa Lădița de încredere, informații de pe panoul de afișaj, Registru de 

evidență a sesizărilor cazurilor ANET, Planul de activitate a psihologului, Graficul 

de intervenție psihologică, Registrul serviciului psihologic, Registru de evidență a 

copiilor cu CES asistați în CREI, Procedura de depunere și analiză a sesizărilor 

adresate CEI (Anexă); 

Informație reflectată în tematica ședințelor cu părinții: Consiliere psihologiă 

Starea elevilor.Violența fizică și verbală în familie, Atelier de discuții cu părinții 18 

octombrie-Ziua antitrafic de ființe umane (Proces-verbal nr.2 din. 14.10.2019), 

Drepturile omului pe înțelesul tuturor, (Proces-verbal nr.3.din 20.11.2019), 

Participarea democratică a Consiliului Elevilor (Proces-verbal nr.4 din 

23.12.2019), Incluziunea activă și crearea condițiilor optime pentru toți elevii 



(Proces-verbal nr.1 al ședinței CP din  09.2020), (Anexă); 

-Consiliere psihologică Relația copil-părinte. Adolescența –o vârstă dificilă, 

(Proces-verbal nr.5  din 15.02.2020), (Anexă); Discuție dirijată Respectarea 

drepturilor copilului (Proces-verbal nr.3 din 16.11.2020), Comunicare Toți copiii 

pot ajunge potențialul.Educație pentru toți (Proces-verbal nr.5 din 22.01.2021) 

-Raportul dintre băieți și fete, reflectat în diferite documente școlare (Anexă); 

-Chestionar cu privire la Traficul de persoane-o realitate dură (Anexă); 

-Chestionar privind fenomenul violenței (Anexă); 

Constatări Instituția asigură echitatea de gen prin politicile și programele de promovare a 

echității de gen. Angajații liceului sunt responsabili de sesizarea cazurilor de ANET 

al copilului, inclusiv orice formă de discriminare în bază de gen. Se asigură servicii 

de consiliere și orientare a cadrelor didactice, elevilor și părinților în domeniul 

comunicării și interrelaționării genurilor. Cadrele didactice și nedidactice 

aplică/încurajează implicarea echitabilă atât a băieților, cât și a fetelor în procesul 

educațional. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi  Dovezi de formare a cadrelor didactice în privința echității de gen: 

-Conferința națională Riscul accesării conținuturilor cu caracter sexual de către 

copiii de vârstă școlară mică organizată de AO Centrul Internațional  La Strada în 

parteneriat cu MECC (Anexă);  

-Stagiul de formare Strategii didactice de predare a disciplinei opționale  Educație 

pentru drepturile omului organizat de către Amnesty Internațional Moldova (Anexă); 

-Programului de formare profesională continuă la modulul Implementare a 

curriculumului la disciplina Dezvoltare personală (ciclul gimnazial și liceal), ediția 

2019 (Anexă); 

-Ședința de Învățare Colaborativă Prezentarea programelor de schimbare a 

comportamentelor agresiv și adictiv ale adolescenților (Anexă); 

-Seminarul instructiv de formare a psihologilor din instituțiile preuniversitare din r. 

Edineț, din data de 16.10.2019 (Anexă); 

-Ședința de Învățare Colaborativă cu tematica  Sănătatea adolescenților- problema 

primordială. Școala care promovează sănătatea (Anexă); 

-Implementarea programului Cum să crești ca o fată în parteneriat cu Centrul de 

Sănătate Prietenos tinerilor SALVE (Anexă) ; 

-Atelier de lucru Fenomenul bullying în rândul elevilor: cauze,consecințe,acțiuni de 

combatere(Anexă) ; 

-Atelier de lucru Hipersensibilizare, vinovăție și strategii de acceptare și iertare a 

sinelui și celorlalți( Anexă); 

-Atelier de lucru Gestionarea comportamentelor autodistrictive și creșterea toleranței 

la suferință (Anexă); 

-Acorduri de parteneriat cu SALVE, SAP, DEMOS, Inspectoratul de Poliție și alți 

parteneri educaționali în vederea respectării politicilor, programelor, organizării 

activităților de promovare a echității de gen (Anexă) ;  

-Diseminarea informației în vederea implementării disciplinei opționale Drepturile 

copilului. Notă informativă, Proces-verbal nr.1 al ședinței CM (Anexă); 

Instituția de învățământ asigură spații școlare adecvate particularităților de gen; 

-În liceu există vestiare separate la sala de sport și WC amenajate pentru ambele 

genuri (Anexă). 



Constatări Instituția de învățământ asigură formarea cadrelor didactice în privința echității de 

gen. Administrația planifică resurse financiare necesare pentru asigurarea instituției 

cu materiale didactice și organizarea activităților ce promovează eduația gender și 

asigură spații școlare adecvate particularităților de gen. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

vede- rea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea 

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

gen 

Dovezi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Participarea echitabilă atât a fetelor, cât și a băieților, în diferite activități curriculare 

și extracurriculare: 

-Decada Circulației Rutiere cu participarea atât a băieților, cât și a fetelor, în rol de 

agent de circulație (Anexă); 

-Săptămâna propagării drepturilor copiilor Sunt copil și am drepturi (Anexă); 

-Campania mondială :16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen (Anexă); 

-Proiecte școlare: Drepturile mele prezentate prin desen. Am dreptul, Equal Rights 

(Anexă); 

-Atelier de discuții 4 tipuri de libertăți ale elevului (Anexă); 

-Studiu de caz Inter/transdisciplinaritate –o cale și de promovare a echității de gen 

(Anexă); 

-Master-class Inițiere în arta make-upului (Anexă);  

-Ora publică la PD Tendințele modei și sănătatea elevilor (Anexă);  

-Ora  publică Așa îmi doresc să fiu. Regimul alimentar versus dieta (Anexă); 

-Proiect școlar Vânătoarea de talente (Anexă); 

-Dezbatere Suntem diferiți, dar ne completăm armonios (Anexă); 

-Campania informațională de promovare a activismului civic E timpul să fim altfel 

(Anexă); 

- Master class Stop, violență! în parteneriat cu asociația obștească DEMOS (Anexă); 

-Activitatea ABC-ul comportării civilizate (Anexă); 

-Promovarea educației sensibile la gen în cadrul disciplinei opționale Educație prin 

film Skateistan- a locui și a face skaiteboard în Kabul, Doar pentru că te-am iubit 

(Anexă); 

-Excluderea discriminării în bază de gen prin participarea atât a fetelor,cât și a 

băieților, în cadrul diferitor activități: excursii organizate, activități de voluntariat 

(Anexă), întruniri ale elevilor cu diferiți reprezentați ce pro movează educația gender 

(întâlnire cu delegația din Germania cu genericul Pericolele ce pot fi...Nu trebuie să 

neglijăm..) 

-Atelier de discuție Integrarea și incluziunea școlară prin prisma disciplinelor reale: 

matematică,fizică, informatică (Anexă); 

 -Atelier de discuție Strategii de combatere a problemelor de gen și asigurarea 

egalității de șanse în procesul educațional la disciplinele din aria curriculară Științe 

Socio-Umane,Arte, Tehnologii și Sport (Anexă); 

-Acțiune de caritate Să facem lumea mai bună (Anexă); 

-Work shop Securitatea online în rândul elevilor (Anexă); 

-Ziua Națională a Tineretului (Anexă); 

-Ziua Internațională a Toleranței (Anexă); 

-Ziua Internațională a Drepturilor Copilului (Anexă); 

-Activitate extracurriculară Drepturile mele , ce să fac cu ele?(Anexă); 

-Victorină Îmi cunosc eu drepturile? (Anexă); 



-Săptămâna dedicată Profilaxiei răspândirii drogurilor în rândul elevilor (Anexă); 

-Atelier de discuții Perioada de adolescență. Dezvoltarea bio-psiho-socială a 

adolescentului (Anexă); 

-Atelier de discuții Te iubesc și vreau să te descurci singur (Anexă); 

-Proiectul Stop violența în familie în parteneriat cu AO AREAP și AO Ciumac  

(Anexă); 

-Atelier de disuții Consolidarea stimei de sine a adolescentului în mediul școlar 

(Anexă); 

-Activitate de informare a elevilor Prevenirea traficului de persoane.Oameni pentru 

oameni. Nu oameni contra oameni(Anexă); 

-Acțiune de binefacere Lumină din lumină (Anexă); 

-Activitatea  Prevenirea actelor de violență,bullying și cyberbullying  (Anexă); 

-Sesiune de informare Împreună pentru prevenirea delicvenței juvenile (Aneă); 

-Atelier de lucru Șanse egale pentru copii diferiți (Anexă); 

Constatări Instituția promovează și demonstrează un comportament nediscriminatoriu în raport 

cu genul. Se organizează și desfășoară activități curriculare și extracurriculare de 

promovare a echității de gen. Elevii, indiferent de gen, sunt familiarizați cu 

conceptele-cheie ale educației sensibile la gen prin înlăturarea prejudecăților și 

stereotipurilor de gen prin diferite activități curriculare și extracurriculare. Implicarea 

părinților în activități privind educația gender este de o importanță majoră. 

Comunitatea și partenerii educaționali acordă o atenție deosebită în promovarea 

educației sensibile la gen prin diverse activități care stimulează participarea echitabilă  

a fetelor și a băieților. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Total standard 6 puncte 

Total raport 98,75 

 
Dimensiune V 

 
Puncte forte Puncte slabe 

-Realizarea planurilor instituției, ale structu- rilor 

asociative ale părinților și elevilor, incluzând, după 

caz, dimensiunea Educație sensibilă la gen. 

-Informarea tuturor cadrelor didactice, elevilor, 

părinților privind politicile, programele și activitățile 

de promovare a echității de gen. 

-Asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în 

domeniul comunicării și interrelaționării genurilor. 

-Organizarea și desfășurarea activităților curriculare 

și extracurriculare de promovare a echității de gen. 

-Implicarea scăzută a comunității în 

activități cu tematica Educație sensibilă la 

gen. 

-Formarea insuficientă a unor cadre 

didactice în privința echității de gen. 

-Slaba diseminare a bunelor practici în 

asigurarea echității de gen. 

 

 

 

 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 
1. Promovabilitatea examenului de BAC 

100%; 

2. Infrastructura modernă a instituției este 

capabilă să asigure realizarea unui 

învățământ de calitate; 

3. PDI elaborat în baza evaluării holistice a 

mediului intern și extern, care asigură 

concordanța dintre viziune, misiune, 

1. Lipsa gardianului la intrarea în instituție, paza fiind 

asigurată de profesorul de serviciu în pauză și  de 

către îngrijitorul de încăperi în timpul lecțiilor; 

2. Lipsa securizării video pe teritoriul instituției; 

3. Lipsa Site-lui liceului; 

4. Slaba motivație a elevilor din treapta gimnazială de 

a participa în Consiliul Evilor; 

5. Conservatorismul și rezistența la schimbare a unor 



strategia instituției, 

4. Personal didactic calificat în proporție de 

100%;  

5. Acordarea asistenței de mentorat tinerilor 

specialiști; 

6. Rezultate, performanțe deosebite la 

activitățile extracurriculare, proiecte 

educaționale; 

7. Implementarea Proiectului Educațional 

Zilele lui Eminescu la LT Mihai 

Eminescu; 

8. Existenţa şi dotarea laboratoarelor de 

chimie, biologie, arte, Clasa Viitorului, 

Sală multimedia; 

9. Centru de resurse funcțional pentru 

educația incluzivă; 

10. Serviciul psihologic în liceu; 

11. Serviciul medical școlar de calitate; 

12. Existenţa unui Consiliu al elevilor eficient, 

activ la nivel de entitate școlară și 

comunitate; 

13. Valorificarea educației nonformale ca 

dimensiune fundamentală în procesul de 

asigurare a calității educației: multitudinea 

proiectelor școlare, raionale, 

internaționale; 

14. Implicarea părinţilor, a elevilor, 

reprezentanţilor comunităţii în procesul 

decisional pentru asigurarea bunei 

guvernări; 

15. Acces la informaţie prin intermediul 

paginii Facebook a liceului, grupurilor de 

părinți pe Viber, platformei Studii.md, 

nodului de radio LOCO; 

16. Asigurarea pazei şi securităţii şcolii, a 

teritoriului aferent, siguranţa elevilor pe 

toată durata programului şcolar şi în cadrul 

activităţilor şcolare şi extraşcolare, 

17. Organizarea alimentației elevilor într-o 

cantină școlară dotată și utilată conform 

tuturor cerințelor europene și normelor 

sanitaro-igienice în vigoare; 

18. Existența sistemului de monitorizare video 

internă și a echipamentului face-control. 

cadre  didactice; 

6. Fluctuația cadrelor didactice; 

7. Unii părinți nu acceptă pentru copilul său statutul de 

elev cu CES; 

8. Migrația elevilor peste hotarele țării. 

Oportunități Riscuri 
1. Continuarea dezvoltării proiectelor 

educaţionale la nivel național și 

internațional; 

2. Diversificarea ofertei de formare continuă 

a 

3. personalului didactic prin multiple forme; 

4. Continuarea modernizării infrastructurii 

instituției; 

5. Dezvoltarea unor parteneriate cu asociații 

care promovează acțiunile de voluntariat 

 

1. Scăderea populaţiei şcolare cu implicaţii asupra 

normării personalului didactic şi a reţelei 

şcolare; 

2. Scăderea interesului pentru profesia didactică; 

3. Lipsa ascensorului de la un etaj la altul pentru 

elevii cu handicap fizic. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


