
Miristerul Educatiei fi Cercetdrii al R€publicii Moldova

IP Liceul Teoretic .Solia Kovalevskaia"' mun' Edinel

APROBAT

Pr€iedintele Con ministratie:
la tedinta comuni a Consiliului profesoral

ti Consiliului de Administratie
Proces-verbal nr. 02 din 20.09.2021

milia Cervatiuc/

RAPORT DE,A,CTIVITATE

Anul 2020 - 2021



 
Date generale 

 

Raion/ municipiu Edineț 

Localitate Cupcini 

Denumirea instituţiei IP Liceul Teoretic ,,Sofia Kovalevskaia”  

Adresa r-ul Edineț, or.Cupcini, str.Eminescu,2 

Adresa filiale  

Telefon 0246 7 23 55 

E-mail ltkovalevskaia1975@gmail.com 

Adresa web - 

Tipul instituţiei Învățământ primar și secundar general 

Tipul de proprietate Publică 

Fondator/ autoritate administrativă Consiliul Raional Edineț 

Limba de instruire rusă 

Numărul total de elevi 252 de elevi 

Numărul total de clase 11 clase 

Numărul total cadre de conducere 3 

Numărul total cadre didactice 21 

Program de activitate De zi 

Perioada de evaluare inclusă în raport 2020-2021 

Director Alla Morșceacova  

 

 

 

 

Cuprins: 
 
Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 4 
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  
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Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN  
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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 
Standard 1.1. Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor/ 

copiilor 
Domeniu: Management 
Indicator 1.1.1. Prezența documentației tehnice, sanitaro-igienice și medicale și monitorizarea 

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 
 

Dovezi   

1) Autorizație  sanitară de funcționare  Nr.266  eliberată la 05.10.2017, de 

Centrul de Sănătate Publică Raion Edineț, valabilă până la 05.10.2022. 

2) Autorizația sanitar-veterinară de funcționare,  Seria ASVF 0015561VF   

 din 13 decembrie 2017. 

3) Scheme de evacuare pentru toate clădirile, elaborate, aprobate și afișate la 

fiecare etaj și spații speciale. 

4) Fișe medicale ale 33 angajaților  

5) Registrele medicale cu date despre starea de sănătate a 257 elevilor 

6) Acte de control  Agenției Națională pentru Siguranța Alimentelor, 

Supravegherea sanitară veterinară  № 0056660  din 07.12.2018, №539/03  din 

25.09.2019 

 

Constatări  

Instituţia  de învăţământ deţine documentaţia tehnică, sanitaro-igienică şi 

medicală, prin care se atestă pregătirea şcolii pentru desfăşurarea procesului 

educaţional și monitorizează permanent respectarea normelor sanitaro-igienice.În 

instituție se monitorizează respectarea normelor sanitaro-igienice permanent de 

către angajazii instituției (membrii echipei menegeriale, seful de gospodărie, 

diriginții de clase), în mod planic de către colaboratorii Agenției Națională pentru 

Sănătate Publică, Agenției Națională pentru Siguranța Alimentelor. 
 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 

 

Punctaj acordat: 1 

 

 

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

pe toată durata programului educativ 
 

Dovezi  1) Teritoriul instituţiei este îngrădit. Accesul în școală se face numai pe 

intrări/ieșiri supravegheate. Spațiul este împrejumuit și intrarea/ ieșirea se fac 

numai prin locuri special amenajate. 

2) Serviciul de pază este asigurat de către personalul de pază care activează în 

baza ordinului de angajare emis de director (Ordin № 19  din  02.12.2013, Ordin  

№ 47 din 01.02.2013,    Ordin  № 22. din 01.12.2017).Personalulu de pază 

activează în baza fişei de post și graficul de serviciu (aprobat de director lunar) 

3) În timpul pauzelor, securitatea elevilor este asigurată de către cadrele didactice 

de serviciu. Orarul de serviciu este aprobat de directorul liceului 01.09.2020. 

4) Ordine ale directorului cu privire la aprobarea normelor de securitate ale 

elevilor: Ordin nr.05 din 01.09.2020,Ordin nr.58  din 13.05.2020,  Ordin nr. 03  

din 01.09.2020 



5) Colaborare cu Inspectoratul de Poliție Cupcini   

6) Plan de evacuare la fiecare etaj și spații special (Ordin nr.4  din .01.09.2020) 

7) Spațiu amenajat pentru prevenirea accidentelor. 

8) Panouri: «COVID – 19», «Ai grijă! Învață în siguranță!», 

 «Aceasta trebuie șă știe fiecare!», «Здоровье школьника» 

 

Constatări Administraţia instituţiei de învăţământ asigură paza şi securitatea şcolii şi a 

teritoriului adiacent acesteia și colaborează cu Inspectoratul de Poliție Cupcini. 

Există panouri cu informație pentru elevii și angajații liceului despre acțiunile în 

caz de incendiu. Se desfăsoară zile de antrenament de evacuare. Situații de 

antrenament la lecțiile de Dezvoltare personală 
 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 

 

Punctaj acordat: 0,75 

 

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

 

Dovezi  1) Regimul zilei aprobat la ședinta Consiliului Profesoral, proces-verbal nr.01 din 

14.09.2020.  

2) Orarul activităților curriculare și extracurricularea aprobat la ședinta 

Consiliului de Administrație, Proces-verbal nr.02 din 04.09.2020. 

3) Orar  al regimului alimentar pentru elevii claselor primare. 

4) Orarul sunetelor, aprobatla ședinta Consiliului de Administrație, Proces-verbal 

nr. 02 din 04.09.2020. 

5) Orarul semestrial ai evaluărilor sumative și al tezelor. 

Constatări Orarul lecțiilor  este stabilit într-un schimb pentru toți elevii. Orarul sunetelor 

asigură raportul optim între timpul de învățare și timpul de recreere, oferă elevilor 

și cadrelor didactice timp suficient pentru a se pregăti de ora care urmează. Durata 

lecțiilor este de 45 minute. Durata pauzelor constituie 10-15 minute după fiecare 

lecție.  
 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluareconform criteriilor: 0,75 

 

 

Punctaj acordat: 

0,75 

 

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  1) Nr. de locuri de lucru la mese/bănci corespunzător numărului de elevi, la clasă. 

2) Clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului primar și gimvazial/liceal. 

3)Act de predare-primire a băncilor și scaunelor, pentru clasa de elevi. 

4)Registrul clasei/Baza de date dirigintelui.  

Constatări  

Toate clasele sunt dotate cu mobilier. Mobilierul este în stare bună, conform 

vârstei, dezvoltării fizice și capacităților. Instituția dispune de spații educaționale 

adecvate și asigură toate categoriile de elevi cu locuri corespunzătoare, cu 

particularitățile psihofiziologice individuale. Instituția dispune de tot setul de 

mobilier școlar pentru toți elevii, pentru  16 săli de clasă, inclusiv mobilier pentru 



cabinetul de informatică (1), fizică (1),biologie (1), limba și literatura română 

(1), limba engleză (1). Instituția dispune de mobilier pentru cantină unde se 

alimentează 108 de elevi.   

 

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  1)În conformitate cu Standardele de dotare minimă a cabinetelor la 

disciplinele școlare în instituțiile de învățământ general  cabinetele clasele 

primare,  fizică, chimie,biologie, informatică, limba engleză,limba română, 

matematica, sala sportivă sunt dotate cu materiale didactice ilustrative 

specifice disciplinelor școlare. 

2) Sistemul de iluminat este funcțional, asigurat cu plafoane închise, fixate. 

3)Cabinetele de chimie și fizică sunt echipate pentru realizarea experimentelor 

specifice disciplinelor. Laboratorul de fizică este dotat cu: aparatură pentru 

elevi, aparatură pentru profesor, echipamente de protecție, planșe și auxiliare. 

Laboratorul de chimie este dotat cu: veselă chimică din sticlă, vase chimice 

din masă plastică, vase chimice din ceramică, ustensile de laborator, 

instrumente de măsură, reactive chimice, echipamente de protecție, planșe. 

Cabinetul de informatică este dotat cu: 11 calculatoare conectate la rețeaua cu 

Internet. 

4)Liceul asigură în limita posibilităților necesarul de echipamente, utilaje, 

dispozitive, ustensile şi materialele. În actele contabile este prezent  registrul 

de inventariere, în laboratoare sunt prezente  registre de evidenţă a utilajelor, 

dispozitivelor, ustensilelor şi materialelor de sprijin. 

5)Există accesul elevilor la biblioteci, laboratoare, sală de sport, teren sportiv 

și frecventarea acestora de către elevi. 

Constatări Cabinetele clasele primare,  fizică, chimie,biologie, informatică, limba 

engleză,limba română, matematica, sala sportivă sunt asigurate cu 

echipamentelor, utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor etc., în corespundere cu 

parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:  

0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

 

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  1)Organizarea de alimente sănătoase și de înalte calitare (Ordin nr. № 07din 

01.09.2020) 

2)Numirea persoanelor responsabile pentru contabilitatea strictă a 

alimentelor(Ordin № 08 din 01.09.2020) 

3)Există unei comisii de respingere(Ordin№ 77 от 01.09.2020) 

4)Instituția asigură spaţii pentru prepararea şi servirea hranei care corespund 

normelor sanitare în vigoare privind siguranţa, accesibilitatea, funcţionalitatea şi 

confortul elevilor. 



 

5)Iluminarea corespunzătoare a spațiilor din școală. 

6)Existența și funcționarea instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare. 

7)Сabinetului medical. 

 
 

Constatări Dotarea spațiului pentru prepararea și servirea hranei conform normelor 

sanitareîn regimulСOVID-19.Blocul alimentar renovat capital, dotat cu utilaj 

nou, adecvat .Lavoare cu apă curgătoare, uscătoare. Alimentaţia elevilor de la 

toate treptele de școlaritate. Curățenia regulat  în grupurile sanitare, sala de 

servire a mesei, bucătărie și alte spații cu risc mare din punct de vedere sanitar. 

Cu susținerea Consiliului Raional Edineț (2016- 2018 anul de studii) a fost 

efectuată reparația capitală a bucătăriei și a fost instalat mobilier și s-au procurat 

ustensile noi (2018 – 2019 ).  

 

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  1)Instituţia de învăţământ dispune de blocuri sanitare în cantina, unde sunt 

instalate 9 chiuvete, 4 uscătoare.  

2) La fiecare etaj  funcționează  WC  - aparte pentru fete și băieți, unde sunt 

instalate 7chiuvete , permanent sunt dezinfectanți, săpun lichid. 

3)Cu susținerea Consiliului Raional Edineț a fost efectuată reparația capitală a 

WC (Suma -200 000 lei) 

4) WC pentru personalul liceului 
 

Constatări Instituţia de învăţământ este dotată cu blocuri sanitare (toalete, lavoare) 

care respectă majoritatea normelor sanitareși criteriile de accesibilitate, 

funcționalitate și confort pentru elevi. 

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  1)Disponibilitatea unui scut de incendiu complet 

2)7 de compartimente de incendiu (căi de acces, intervenție și evacuare). 

3) 11 stingători ( fiecare etajul, cantina, sala de sport, camera cazanilor) 

4)Planul de evacuare la fiecare etaj 

5)Organizarea și desfășurarea Zilei Protecțieicivile (Ordin nr.58    din   

13.05.2020    

Constatări  

Instituția dispune ieșiri de rezervă funcționale, utilizează un system de marcaje 

de direcție și lemonitorizează periodic funcționalitatea. Instituția dispune 2 

panouri antiincendiare dotate cu stingătoare, găleată, nisip și lopată. Scheme de 

evacuare în caz de incendiu la fiecare etaj, ușile pentru evacuare sunt mareate cu 

indicatorul corespunzător. 

 



Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

 

 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație 

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

Dovezi   

1)Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021 (CP, proces-

verbal nr. 1 din 03.09.2020) 

2)Registredesiguranță (Cl. I - XI) 

3)Ordinulnr. 58 din 13.05.2020„Cu privire la pregătirea și desfășurarea aplicației 

de protecție civilă-Ziua Protecției Civile”; 

4)Ordinul nr. 58 din  13.05.2020 „Cu privire la aprobarea planului de realizarea 

măsurilor  privind organizarea petrecerii aplicației de protecție civilă-Ziua 

Protecție iCivile”; 

5)Ordinul nr. 5 din 01.09.2020 cu privire la crearea Grupului operativ și 

formațiunilor de protecție civilă a liceului; 

6)Organizarea și desfășurarea Campaniei naționale Săptămâna de luptă împotriva 

traficului de ființe umane (Planul de desfășurarea). 

7)Organizarea Campaniei de comunicare și conștientizare privind riscul 

consumului de alcool (Planul de desfășurarea). 

8)Ordinul nr.28  din 14.12.2020 privind securitatea vieții copiilor în perioada 

vacanței de iarnă. 

9)Ordinul nr. 06 din 01.09.2020 privind aplicarea Recomandărilor de identificare 

și raportarea cazurilor ANET în perioada pandemiei. 

10)Listele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securității în școală (la 

orele de fizică, chimie, biologie, științe, educație fizică, educație tehnologic) 

 

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. Proiecte didactice. Listele elevilor cu semnaturile elevilor 

referitoare la tehnica securității.  Implicarea elevilor în activități de învățare și 

respectare a regulilor de circulație rutieră, de tehnică a securității, de prevenire a 

situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Total standard  

8 

Standard1.2. 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 informarea lor în privința procedurii legale de intervenție în cazurile 

ANET 

 

Dovezi  1)Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020 –2021(CA, proces-



verbal nr. 3 din 18.09.2020) 

2)Colaborarea cu familia ( fiecare diriginte); 

3)Colaborarea cu APL Primăria Cupcini 

4) Colaborarea cu Centru de tinerilor or.Cupcini 

5)Funcționarea mecanismului de sesizare în caz de ANET: prezența urnei pentru 

sesizări, activitatea coordonatorului pentru abuz, completarea Registrului de 

evidență ANET 

6)Informarea  cu privire la întreprinderea măsurilor de informare repetată a 

elevilor privind apelurile de urgență 112 (Registre  de siguranță) 

7)Plan de acțiuni privind reducerea violenței în mediul școlar, 2020 -2021; 

8)Acord de parteneriat Clinica „SALVE”,AO „DEMOS 

9)Note informative prezentate la SAP  

10)Liste cu copii din familii cu risc sporit la psihologul școlar (per școală) și la 

fiecare diriginte (per clasă) 

11)Ordin  cu semnăturile angajaților despre informarea în ceea ce privește 

procedura de intervenție în caz de abuz (Ord.nr.10 din 01.09.2020) 

12)Registrul de prevenire și sesizare a abuzului și violenței în rândul elevilor la 

psihologul școlar  

13)Nota informativă „Cu privire la organizarea acțiunilor dedicate Zilei 

Siguranței pe Internet” (Nota informativă) 

 

Constatări Instituția dispune în totalitate de personal calificat pentru asigurarea protecției 

fizice și psihice a elevilor, pentru prevenirea şi intervenția în cazurile ANET. 

Folosește eficient și oportun resursele existente. Toți angajații liceului  sunt 

instruiți cu privire la legislația despre protecția fizică și psihică a fiecărul copil. 

Psihologul școlar și diriginții participă la seminare organizate de SAP, Clinica 

„SALVE”, OLSDÎ. 

Liceul dispune de personal calificat, format pentru asigurarea protecției fizice și 

psihice a copiilor. Psihologul școlar, în activitatea sa, se ghidează de 

Nomenclatorul documentelor. 
 

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 fizice și psihice a 

copilului 

 

Dovezi  1)Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020 -2021CP proces-

verbal nr. 2 din14.09.2020) 

2)Planul acțiunilor de prevenirea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, traffic al 

copilului, conform Metodologiei de aplicarea Procedurii de organizare 

instituțională și de intervențiea lucrătorilor instituțiilor de învățământ 

preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, traffic al copilului din 23 

august 2013, Ordinul ME nr. 858, aprobat de către directorul instituției 

3) Fișele de post ale tuturor angajaților – 33 

4) Registru de asistență psihologică 

5) Raportul annual al psihologului scolar, care reflect activității cu elevi, părinții 

și profesorii. 



 

Constatări Instituția despune în totoletate de personal calificat pentru asigurarea protecției 

fizice și psihice a elevilor, pentru prevenirea și intervenția în cazurile ANET. 

Folosește efficient și oportun resursele existente. Toți angajații liceului sunt 

instruiți cu privire la legislația despre protecția fizică și psihică a fiecărui copil. 

Psihologul școlar și diriginții participă la seminare organizate de SAP, Clinica 

«SALVE», OLSDÎ. Liceul despune de personal calificat, format pentru asigurare 

protecției fizice și psihice a copiilor. Psihologul școlar, în activitatea sa, se 

ghidează de Nomenclatorul documentelor. 

 

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   

1) Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020 - 2021, aprobat la 

ședința consiliului profesoral, proces-verbal nr. 2 din 14.09.2020; 

2) Planul de activitate al directorului adjunct pentru educaţie; 

3) Planul de acțiuni privind reducerea violenței în mediul școlar, anul de studii 

2020 - 2021, aprobat de către directorul instituției; 

4) Planul acțiunilor de prevenire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic 

al copilului, conform Metodologiei de aplicare a Procedurii de organizare 

instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ 

preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului din 23 

august 2013, Ordinul ME nr. 858, aprobat de către directorul instituției; 

5) Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, 

exploatare; 

6)Proiecte didactice (dezvoltare personală); 

7)Proiecte/ scenarii de activități educaționale de prevenire și combatere a oricărui 

tip de violență; 

8) Plan anual de activitate a psihologului; al cadrului de sprijin; 

9) Postere/ pliante ce informează în legătură cu prevenirea violenței; 

 

Constatări Instituția realizează un process formative pentru elevi privitor la prevenirea și 

combaerea oricărui tip de violență. Dovezi de informare și discuții cu părinții la 

subiecte legate de combaterea violenței. 

Proiecte de lungă şi scurtă durată la dezvoltarea personală cu tematica respectivă; 

Feedback-ul de la bineficiarii relevanţi; Rapoarte, note informative; Fotografii; 

Campanii de combatere a violenței;Au fost planificate și s-au desfășurat seminare, 

cercetări,consiliere  realizată de psihologul școlar, d-na Zadacin Elena, pentru 

prevenirea și combaterea oricărui tip de violență. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:0,75 

 

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 prevenirea comportamentelor dăunătoare sănătății 



 

Dovezi  1)Statutul Instituției, avizat de Ministerul Educației al R. Moldova, înregistrat la 

Ministerul Justiției, coordonat cu APL II, aprobat la ședința CP, proces-verbal nr. 

08 din 17.05.2021;  

2)Planul de activitate al cadrului de sprijin; 

3)Planul de activitateale Serviciului psihologic școlar; 

4)Comisia Multidisciplinară Intrașcolară; 

5)Serviciul psihologic; 

6)Serviciu medical. 

 

Constatări Instituția oferă tuturor elevilor accesul la servicii de sprijin pentru asigurarea 

dezvoltării fizice, mintale șiemoționale șiimplică comunitatea educațională în 

activități depre venirea comportamentelor dăunătoare sănătății. Părinții și elevii 

pot apela, la necessitate, la serviciul oferit de Clinica «SALVE» sau AO 

«DEMOS». Elevii au la dispoziție sală de sport, teren de sport, care să sprijine 

dezvoltarea fizică a fiecărui copil. 
Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Total standard 4,75 

 

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  1) Planul anual de activitate al psihologului  

2). Planul anual de activitate al lucrătorului medical; 

3) Planul anual de activitate al cadrului de sprijin; 

4) Procese-verbale ale ședințelor cu părinții pe clase. 

5) Plan de acţiuni a comisiei intrașcolare de prevenire/intervenţie în cazurile de 

abuz, neglijare, violenţă; 

6) Proiecte de lecții ale diriginților și profesorilor la disciplinele școlare 

(10 scenarii didactice)  

7) Planul anual de activitate al Comisiei Multidisciplinare . 

8) Ordinul «Profilaxia epidemiologică, gripă, infecții acute ale căilor respiratorii, 

COVID - 19»nr. 35 din 26.02.2020 

9) Fișe demonitorizare a elevilor 

10) Rapoarte, note informative. 

Constatări Instituția colaborează cu familiile și serviciul public de sănătate în organizarea și 

desfășurarea activităților de promovare a valorii sănătății fizice și mintale a 

elevilor și a stilului sănătos  în instituție și în comunitate. Planul anual de 

activitatea lucrătorului medical este aprobat și conține perioadele de realizarea 

activităților. Colaborarea reprezentanţilor insituţiei cu părinţi, reprezentanţii APL, 

asistent social, alte instituţii cu atribuţii legale în acest sens informarea, aplicarea 

procedurilor legale în organizarea instituţională şi de intervenţie în cazurile de 

abuz, neglijare, violenţă. 

 

Pondere și 

punctaj 

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



acordat 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor 

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

etc.) pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 

 

Dovezi  1) Materiale didactice din cadrul activităţilor metodice; 

2) Planul anual de activitate al psihologului; 

4)Cabinetul psihologului; 

5) Cabinetul medical; 

6) Plan de activitate al cadrelor de sprijin; 

7) Fişe de evidenţă a copiilor (la psiholog); 

8) Note informative, rapoarte;Chestionare, teste, anchete; 

 

Constatări Instituția asigură cu condiţii fizice, resurse materiale și metodologice pentru 

dezvoltarea personalităţii copilului, a capacităţilor şi a aptitudinilor lui spirituale 

şi fizice la nivelul potenţialului său, satisfacerea cerinţelor educaţionale ale 

copilului Training „Violența naște violență”, organizat anual de către psihologul 

liceului pentru profilaxia  problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor. 
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  1) Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice; 

2) Planul de activitate al Consiliului de elevi;  

3)Program de activitate al serviciului medical 

4) Proiectare de lungă durată la orele Dezvoltare personală; 

5)Planul desfăşurării zilei sănătăţii; 

6) Proiectarea de lungă și scurtă durată la orele de educație pentru sănătate. 

7) Dozarea temelor pentru acasă 

8) Chestionare, teste, anchete la clasă 

9) Cererile elevilor pentru disciplinele opționale  

10) Registre de evidenţă medicală 

Constatări Instituția încurajează elevii să manifeste inițiative și să realizeze activități de 

promovare a modului sănătos de viață, de prevenire a riscurilor de îmbolnăviri, a 

stresului psihosomatic, asigură accesul elevilor/ copiilor la programe educative de 

promovare a modului sănătos de viață, în cadrul orelor de biologie, chimie, 

educație civică, educație pentru societate, educație fizică, orelor opționale. 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

Total standard 4 

 

Dimensiune I 

 

Puncte forte Puncte slabe 

1)Instituția deține spații pentru 

asigurarea procesului 

Rezistența din partea unor părinți, de a 

permite copiilor să participe la activități, 



educațional în siguranță.  

2)Administrația, cadrele 

didactice, psihologul școlar, 

asistentul medical, oferă servicii 

de suport pentru promovarea 

unui mod sănătos de viață, 

diminuarea violenței și 

managementul stresului, 

provocat de diverși factori 

interni și externi.  

 

ce țin de formarea modului sănătos de 

viață și menținere a sănătății fizice și 

mentale. 

                          

    Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

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

[Standardul nu se aplică IET] 

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

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

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

subiecte ce țin de interesul lor imediat. 

Dovezi  1) Proiect de dezvoltare instituțională 2019-2024  

2) Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la 

ședința consiliului profesoral, proces-verbal nr. 1 din02.09.2020; 

3) Planul de activitate al Consiliului Elevilor pentru anul de sudii 2020 -2021 

aprobat la ședința Consiliului de administrație proces-verbal nr. 1 din 02.09.2020; 

4)Calendarul activităților extrașcolare pentru anul de studii 2020-2021, parte 

componentă a Planul managerial instituțional 2020 -2021, discutat la ședința 

Consiliului profesoral proces-verbal nr. 1 din 02.09.2020și aprobat la ședința 

Consiliului de administrație proces-verbal nr. 1 din 02.09.2020; 

5)Mijloace de informare: panoul de afişaj, Panoul «Лицейский вернисаж», 

Panoul «У нас в лицее», «Наши праздники» 

6)Pajina «Facebook», «Одноклассники» 
 

Constatări Instituțiaacordă elevilordreptuldeafialeşi înstructuriledeconducerealeinstituţieide 

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. Elevii participă activ la procesul 

de luare a deciziilor cu referire la activitatea instituției. Inițiativele elevilor sunt 

auzite și valorificate. Pagina de facebook a Grupului de sprijin al persoanelor cu 

dizabilități 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită democratic și 

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

copii 

 

Dovezi  1)Planul de activitate al Consiliului Elevilor, aprobat la ședința consiliului; 

2)Președintele Consiliului Elevilor este elevul din clasa a XI- a , membru al 

Consiliului de Administrație al liceului; 



3)Raportul de activitate anual al Consiliului Elevilor; 

4) Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor: 

5) Elevii participă la ședințele Consiliului Raional al elevilor 
 

Constatări Existența Consiliului Elevilor şi acte ce vizează activitatea acestuia;Consiliul 

Elevilor și Comisiile au fost aleși în mod democratic. Reprezentantul Consiliului 

Elevilor participă la luarea deciziilor cu privire la toate problemele de interes 

pentru elevi. La ședințele Consiliului Elevilor se discută diverse probleme ale 

liceului. 

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  1) Documente ce vizeză activitatea Consiliului Elevilor: planul anual al CE, 

procese-verbale ale ședințelor CE; 

2) Ora de managementul clasei, dezvoltare personală 

3) Mijloace de informare:  panoul de afişaj; Reprezentanţi ai elevilor în CA; 

Chestionare, anchete; 

4) Panouri informative; 

5) Pagina pe de Facebook 
 

Constatări Elevii își pot exprima opinia cu privire la toate aspectele de interes pe pagina de 

Facebook a Consiliului, Instituția posedă panouri informative la fiecare etaj, cutia 

pentru sugestii prin intermediul cărora elevii își pot exprima opinia cu privire la 

toate aspectele de interes. Periodic, se efectuează sondaje pentrua afla opinia 

elevilor despre anumite aspecte ale activității liceului. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluareconform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea aspectelor legate de 

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

educațional, în evaluare propriului progress 

 

Dovezi  1) Procesele - verbale ale ședințelor Consiliului Elevilor. 

2) Implicarea elevilor în evaluarea progresului şcolar, în soluţionarea unor 

problem 

3) Implicarea elevilor în proiecte (liste, angajamente, certificate, diplome) 

4) Fişe de autoevaluare/evaluare; 

5) Înregistrări video, comentarii pe pagina liceului 

6)Cereri pentru disciplinele opționale 

Constatări Instituția implică frecvent elevii în consilierea aspectelor legate de viața școlară, 

în soluționarea probemelor la nivel colectiv, în conturarea programului 

educațional, în evaluarea propriului progres. În anul de studii 2020 - 2021, elevii 

au participat la organizarea activităților extracurriculare fizic cu respectarea 

măsurilor anticovid sau onlain. 

Pondere și 

punctaj 

Pondere: 2 Autoevaluareconform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 1 



acordat  

Total standard 4,50 

 

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

procesul educațional 
Domeniu: Management  
Indicator 2.2.1. Existența unui set de proceduri democratice de delegare și promovare a 

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

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

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

deciziilor 

 

Dovezi  1) Consiliul părintesc al liceului 

2) Consiliul părintesc de clasă 

3) Procesele-verbale ale ședințelor cu părinții la fiecare clasă; 
4) Părinţi sunt membrii ai Consiliului de Administrație a liceului 

 
Constatări În liceu, există un set de proceduri democratice de delegare și promovare a 

părinților în structurile decizionale. Prin proceduri democratice, în fiecare an de 

studiu, în fiecare clasă, este ales Comitetul părintesc care alege un membru în 

componența Consiliului Consultativ al Părinților. 3 părinți au fost aleși membri ai 

CA. Părinții au libertatea de a-și expune opiniile, sugestiile și sunt informați 

permanent despre comportamentul, succesele, dificultățile cu care se confruntă 

elevii, proiecte, la ședințele cu părinții, online, prin Viber, Messenger. Părinții 

sunt implicați în proiecte educaționale. Instituția de învățământ promovează și 

susține implicarea și participarea părinților în structurile decizionale ale școlii. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

  

Indicator 2.2.2.Existențaacordurilordeparteneriatcureprezentanțiicomunității, peaspectece 

țininteresulelevului/ copilului, șiaacțiunilordeparticipareacomunitățiila 

îmbunătățireacondițiilorde învățare șiodihnă pentruelevi/ copii 

 

Dovezi  1) Acord de colaborare între AO “Demos”, Edineț  și IP Liceul Teoretic “Sofia 

Kovalevskaia” 
2) Acord de colaborare cu clinica „SALVE“, Edineț 
3) Acord de parteneriat educaționalcu Școală sportivă, Edineț 
4) Acord de colaborare cu APL Primăria Cupcini 

5) Acord de colaborare  cu Biblioteca Publică Cupcini 
6)Acord de parteneriat educational cu IPGimnaziul „M. Sadoveanu“, Cupcini 
7) Acord de parteneriat educational IPGimnaziulCupcini 
8) Acord de parteneriat educational cu Grădănițanr.1 „Огонёк“ , Cupcini 
9) Acord de parteneriat educațional cu Grădănița  nr.3 „“ , Cupcini 
10) Acord de parteneriat educațional cu Școala de Arte, Cupcini 

 

Constatări Liceul a semnat acorduri de parteneriat cu reprezentanții comunității, pe aspecte 

ce țin de interesul elevului și a acțiunilor de participare a comunității la 

îmbunătățirea condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi. Acest fapt a fost 

confirmat în rezultatul interviului cu părinții, elevii, cadrele didactice și 

personalul auxiliar, dar și în rezultatul vizitelor spațiilor menționate. 

Pondere și 

punctaj 

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

 



acordat  

 

 

Domeniu: Capacitate instituțională  
Indicator 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la participarea în 

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

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

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

pentru toți copiii 

 

Dovezi  1) 3 părinţi, 1 elev şi un reprezentant APL sunt membrii ai Consiliului de 

Administrație a liceului; 

2) Procese-verbale al Consiliul de administrație 

3)Procese – verbale ale ședințelor părinților 

4)Completarea chestionar pentru părinți în scopul identificării necesităților 

actorilor educațional din raion (august, 2021) 

5) Alegerea Comitetului părintesc în fiecare clasă. (Procese –verbale, listele 

părinților, prezenți la ședință);  

6) Planul de activitate al Comitetului părintesc în fiecare clasă. (11 clase) 

Constatări  

La fiecare ședință a Consiliului de administrație participă trei părinți și un 

reprezentant al Consiliului Elevilor Existența Consiliului de Administrație cu 

reprezentanți ai părinților, ai APL și ai elevilor, reprezintă o structură asociativă a 

părinților. Părinții, comunitatea sunt implicați permanent în activități orientate 

spre o educație de calitate pentru toți elevii. Administrația liceului, diriginții 

conlucrează sistemic cu Comitetul părintesc și dispune de mijloace de comunicare 

pentru exprimarea opiniei părinților, elevilor, în procesul de luare a deciziilor cu 

privire la educație. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:1,5 

   

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinților și a 

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

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

Dovezi  1) Organizarea activităţilor de pedagogizare a părinţilor privind educaţia copiilor; 

2) Şedinţe tematice cu părinţii la nivel de clasă; 

3) Şedinţe generale cu părinţii; 

4) Lectorii părinteşti 

 

Constatări Elevii, părinții și cadrele didactice participă. la aprobarea Proiectului de buget 

pentru anul de studii 2020 -2021 si Planului managerial pentru anul 2020 -

2021.Au participat frecvent la mai multe proiecte comunitare, la elaborarea 

documentelor programatice ale instituției și implicarea lor în calitate de persoană-

resursă în activități de formare 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:1,5 

Total standard 4,50 

 



Standard 2.3. Școala, familia șicomunitatea îipregătescpecopiisă conviețuiască într-

osocietateinterculturală bazată pedemocrație 

Domeniu: Management  
Indicator 2.3.1. Promovarea respectului față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, 

religioasă, prin actele reglatorii și activități organizate de instituție. 

 

Dovezi  
 

1) Decadele pe disciplinele școlare organizate anual. 

2) Sărbătoarele de iarnă (online felicitări la limba română, limba engleză) 

3) Săptămâna  Memoriei 

4) Holocaust:istorie și lecții  de viață (Plan de activitîții 25 – 29 ianuarie 2021) 

5) Promovarea şi monitorizarea respectului pentru diversităţi culturale, etnice, 

lingvistice, religioase; 

6)Plan managerial; Planificări ale cadrelor didactice; Poze, materiale video,site-ul 

liceului 

Constatări Activităţi educaţionale privind respectarea diversităţii culturale, etnice, 

lingvistice, religioase;Vizite ale persoanelor din comunitate de diferte etnii, 

confesiuni religioase; În cadrul acestor activități, cadrele didactice facilitează 

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

Instituția organizează și desfășoară puține activități care promovează diversitatea 

culturală, etnică și religioasă. 
 

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 

 

Dovezi  1) Activități de cultură organizațională (excursii, vizite, mese rotunde de 

comunicare nonformală) . 

2) Monitorizarea respectului pentru diversităţi culturale, etnice, lingvistice, 

religioase 

3) Chestionare pentru părinți/pentru elevi 

4) Proiecte didactice/ scenarii ale activităților curricular; 

Constatări Instituția monitorizează și promovează sistemic respectarea diversității culturale, 

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

documentele programatice și în activitățile desfășurate în instituție, colectează 

permanent feedbackul din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratic 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev/ 

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

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

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

Dovezi   

1) Careul de început de an școlar, sfârșit de an școlar (online) ; 

2) Proiectarea, organizarea şi desfășurarea activităților de promovare a valorilor 

naționale și de stat: 



 - Săptămâna Pomenirii a Victimelor Afganistanului, februarie 2021 – 25 de 

participanți; - Holocaust – decembrie 2020 – 30 de participanți;  

-  Ziua Familiei- mai 2021 – 35 de participanți,  

3) Concursul Cunoaștem Parlamentul (nivel raional și național) 

4) 14 februarie – Valentine*s   

5)Participarea la Programul FLEX,  

6)Activitatea tradițională „Cu drag de profesor…”; 
 

Constatări Instituția creează condiții propice pentru abordarea echitabilă și valorizantă a 

fiecărui elev/ copil, indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică, 

religioasă. Elevii sunt motivați pentru a se încadra în promovarea 

multiculturalității. Participarea în cadrul acestor activități, contribuie la 

valorificarea capacității de socializare a elevilor, învățarea din experiența proprie, 

discuții de la egal la egal, diseminarea experienței acumulate și trăite. Varietatea 

de resurse (umane, informaționale) contribuie la identificarea și dizolvarea 

stereotipurilor și prejudecăților 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 2.3.4. Reflectarea, în activitățile curriculare și extracurriculare, în acțiunile elevilor/ 

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

societate interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 

 

Dovezi  1)Proiecte de lungă durată ale profesorilor discutate aprobate la ședința 

Comisiilor Metodice (Rrocese-verbale) 

2) Planul managerial instituțional 2020-2021 (CPproces-verbal nr.02  

din 04.09.2020, CA proces-verbal nr.03 din 18.09.2020) 

3) Cererile părinților elevilor din clasele primare și ale elevilor din gimnaziu 

și liceu pentru solicitarea orelor opționale  

4) Planul de activitate al Consiliului elevilor, parte a Planul managerial 

instituțional 2020-2021(CPproces-verbal nr.02 din 04.09.2020,  

CA proces-verbal nr.03 din 18.09.2020) 

5)Planul de activitate al Consiliului consultativ al părinților, parte 

componentă a Planul managerial instituțional 2020-2021(CP 

 proces-verbal nr.02 din 04.09.2020, CA proces-verbal nr.03 din 18.09.2020) 

6) Planul de activitate al Comisiilor metodice  

7)Proiecte ale activităților educaționale 

Constatări Instituția organizează și desfășoară activități prin care dezvoltă și promovează în 

acțiunile elevilor și ale cadrelor didactice viziunile democratice de  convețuire 

într-o societate interculturală și promovează valorile multiculturale. 
 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Total standard  

4 

 

Dimensiune II 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Elevii participă activ la 

procesul de luare a deciziilor 
Nu toți părinții participă la ședințele 



cu referire la activitatea 

instituției. Inițiativele elevilor 

sunt auzite și valorificate. 

 Promovarea valorilor şi 

tradiţiilor naţionale prin 

activităţi şcolare şi 

extraşcolare cu implicarea 

elevilor, părinţilor, 

comunităţii. 

 Administraţia instituţiei are 

încheiate acorduri de 

parteneriat cu reprezentanții 

comunității, bazate pe 

aspecte ce reflectă 

interesele elevilor. 

tematice cu părinții. 

Instituția organizează și desfășoară 

puține activități care promovează 

diversitatea culturală, etnică și religioasă. 

 

                              

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 
Standard 3.1. Instituțiaeducațională cuprindetoțicopiii, indiferentdenaționalitate, gen, 

origine șistaresocială, apartenență religioasă, stareasănătății șicreează 

condițiioptimepentrurealizarea șidezvoltareapotențialuluipropriu înprocesuleducațional 

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  1) StatutulInstituțieiPubliceLiceulTeoretic „SofiaKovalevskaia” (Proces verbal 

CA Nr.8 din 17.05.2021) 

2) Planul de dezvoltare instituțională pentru anii 2019-2024; 

3) Regulamentul intern de funcționare al instituției.Responsabilitățile 

funcționale ale personalului didactic(Procese verbale: CP Nr.2 din 04.09.2020,  

CA Nr.04.09.2020) 

4)Creare CMI (Ordin Nr.10din 01.09.2020) 

5)Program de activitate al Centru pentru educație incluzivă  

5) Planul de activitate  sprijin 

6)Planul psihologului școlar 

7) Formare  continuă  cadrul didactic de sprijin: Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării în cadrul Proiectul BănciiMondiale «Reforma Învățământului în 

Moldova»(Certificat) 

Constatări Instituția planifică în planurile strategice și operaționale activități cu privire la 

formarea cadrelor didactice în domeniul educației  

incluzive și elaborează documente de asigurare  a 

serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES. 

Cadrul  didactic de sprijin Gheletiuc Maia au urmat cursurile  de formare 

continuă ce  dispun de pregătire specială în abordarea elevilor cu CES 

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  1)Comisia pentru înscrierea în clasa I 

2) Comisia de admitere pentru înscrierea în clasa X-a 

3) Ordinul de înmatriculare a elevilor claselor I, a X-a (Ord. Nr.1 din 

01.09.2020) 

4) Ordinul  

5) Ordinul nr.10 din 01.09.2020 privind crearea Comisiei multidisciplinare 

CMI; 

6) Rapoarte semestriale şi anuale  «ŞCOLARIZAREA COPIILOR CU 

VÂRSTE ÎNTRE 7-16 ANI» şi «ABANDONUL ŞCOLAR» 

7) Hotărârea ședinței  CMI nr. 2 din 17.09.2020 privind constituirea echipei de 

elaborare a PEI. 

8) Instituția deține lista tuturor elevilor din comunitate și monitorizează 

procesul de frecventare a școlii de către toți elevii din districtul școlar, inclusiv 

al copiilor cu CES. 

9) Înmatricularea/ admiterea în instituție se realizează la solicitarea elevilor/ 

părinților. 

 

Constatări În instituție funcționează o structuri care asigură protecția drepturilor copilului, 

serviciul de consiliere psihologică a copiilor. 

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

educaționale speciale. Se monitorizează efficient activitatea CREI de către 

SAP Edineț. 

Pondere și 

punctaj acordat 

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

   

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

elaborarea actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența 

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

instituțiilor de învățământ general cu programe combinate] 

 

Dovezi  1)Există o bază de date a copiilor de vârstă școlară din comunitate și Instituția 

are copii cu CES 

2)Înmatricularea/ admiterea în instituție se realizează la solicitarea elevilor/ 

părinților 

3) Cartea de ordine privind activitatea de bază:  

4) Raportul statistic ŞGL-1 – completat corect, prezentat anual la OLGÎ 

Edineț 

5) Baza de date SIME – completată şi actualizată anual de către diriginţii de 

clasă (Ordin Nr.17 din 02.09.2020) 

6)Instituția deține: 

- Registrul alfabetic al elevilor; 

-Registrul de evidență al actelor de studii 

 

Constatări Crearea și completarea bazei de date a tuturor copiilor de vârstă şcolară din 

districtul școlarprivind evoluţiile demograficeşi perspectivele 

 de şcolarizare pentru următorii 5 ani; 

Activități comune 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  1)Activitatea productivă a CMI (Procese – verbale).  

2)Monitorizarea înscrierii copiilor din districtul școlar la şcoală şi 

frecventarea regulată de către ei a acesteia. 

3)Dosarele elevilor. 

4)Baza de date completate. 

5)Programul de lucru al Centruluide resurse 

6)Rapoarte semestriale, anuale (Rapoarte dirijinții, Proces-verbal CP) 

7)Procese verbale CM  

 

Constatări Instituția monitorizează progresul și dezvoltarea fiecărui elev. 

Instituția asigurară funcționalitatea Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare. 

Instituția asigură servicii de sprijin pentru necesitățile elevilor. 

 

Pondere și punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 0,5 

 

 

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

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

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

sprijin 

 

Dovezi   

1)Instituția are 12 copii cu CES, respectiv, are recomandări de la SAP. 

2) 12 elevi evaluați și avizați de către SAP Edineț 

3) 12 PEI-uri adaptatate niveluluipsihopedagogic al elevilor cu CES. 

4) Aprobarea tipului de curriculum: 

- 2 elevi – CM 

- 10 elevi -CG 

 

Constatări Instituția desfășoară procesul educațional în corespundere cu particularitățile și 

nevoile specifice ale fiecărui copil, apelând la serviciul SAP, la necesitate. Liceul 

dispune de centru de resurse pentru educație incluzivă pentru elevii cu CES. Linie 

bugetară pentru cheltuieli de centru de resurse. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Total standard 7 

 

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   

1) Comisia de etică  



2) În fișele de post ale cadrelor didactice sunt prevăzute sarcini care prevăd 

respectarea normelor etice și a principiilor morale. Totodată, cadrele didactice, 

sunt obligate prin fișa de post, să nu facă propagandă șovină, naționalistă, 

religioasă 

3) Planul psihologului 

4)Ședințele cu părinții (Procese-verbale) 

5) Teste, chestionare, administrate de psihologul școlar 

 

Constatări PDI și PAI reflectă suficient mecanisme de identificare și combatere a oricăror 

forme de discriminare și de respectare a diferențelor idividuale, implicând în 

acținile preconizate personalul instituției. Documentele școlare reflect sistemic 

mecanizme de identificare și combatere a oricăror forme de discriminare și 

respectare a diferențelor individuale, colaborare cu SAP, Clinica  «SALVE», AO 

«DEMOS». 

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  1)Plan de Dezvoltare Instituțională 

2) Planul managerial al instituției 

3) Promovare de Crăciun «Отсердцаксердцу» 

4) Proiecte ale disciplinilor opționale 

5) Curriculum individualizat (2 elevi) 

 

Constatări PDI și PAI conțin unele aspecte incomplete în ceea ce privește promovarea 

diversității și învățarea comportamentului nondiscriminator. Activitățile și 

proierctele educaționale au pus accent pe educarea respectului pentru diversitate, 

toleranță în școală și societete, conștientizarea și acceptarea societății 

multiculturale și multilingvistice locuitorii Cupcini. 
 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,25 Punctaj acordat: 0,5 

 

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

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

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

acestor procedure 

 

Dovezi  1)Ordin nr.10 din 01.09.2020 «Comisia pentru identificarea cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare, traffic al copilului» 

2) Informare elevilor și părinților despre instrumente «Fișa de sesizare a cazurilor 

suspect de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului» 

3) Familiarizarea personalului şi copiilor / reprezentanţilor lor legali (prin 

modalităţi accesibile) cu privire la procedurile de prevenire, identificare, 

semnalare, evaluare şi soluţionare a situaţiilor de discriminare. 

4)Boxa de sugestii. 

 

Constatări Instituția asigură în majoritatea acțiunilor șanse egale de incluziune tuturor 



elevilor și respectarea diferențelor individuale, informează periodic personalul, 

elevii și reprezentanții lor legali cu privire la procedurile de prevenire, 

identificare, semnalare și soluționare a situațiilor de discriminare. Colaborare cu 

SAP, Clinica  «SALVE», AO «DEMOS». 
 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,25 Punctaj acordat: 0,25 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 3.2.4.Punerea în aplicarea curriculumului, inclusive curriculumului diferențiat/ adaptat 

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

respectării individualității și tratării valoricealor 

 

Dovezi  1)Curriculum modificat pentru elevii сu CES (Proces – verbal  CP.nr.03 din 

15.09.2020) 

2) PEI (12 elevi) 

3) Planul de lucru al Centrului de resurse pentru educație incluzivă pentru anul de 

studii 2020 – 2021 

4) Planul de lucru al Comisiei Multidisciplinare pentru anul de studii 2020 – 2021 

5) Planul de activitate al cadrului didactic de sprijin educația incluzivă  
pentru anul de studii 2020 – 2021 

 

Constatări Instituțiatratează toțielevii înmodechitabil, prinaplicarea încunoștință decauză a 

Curriculumului, inclusive Curriculumului diferențiat/adaptat pentru copiii cu CES. 
 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

 

 

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

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

 

Dovezi  1)Proiecte didactice la Dezvoltarea personală. 

2)Registru de evidenţă a cazurilor de abuz; 

3)Planul anual de acțiune pentru prevenirea și asistență, sprijinirea cazurilor, 

victimelor abuzului,violenței,exploatării, neglijării, traficului de copii 2020 – 

2021. 
 

Constatări Instituția organizează activități educaționale îndreptate spre recunoașterea de 

către elevi a situațiilor de discriminare și cazurilor de nerespectare a 

diferențelor individuale. 
 

Pondere și 

punctaj acordat 

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

 

Total standard 4,25 

 

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  1) Centrul de  resurse amenajate cu mobilier, materiale  didactice 

2) Săli de clasă amenajate cu mobilier  reglabil 

3) Activități și ore desfășurate cu încadrarea elevilor cu CES 

4) Acces la toate serviciile oferite de instituţie (cantină, sală de sport) 
 

Constatări Instituția asigură creare unui mediu accesibil și favorabil pentru fiecare elev, 

planific îndriguros resursele material umane, interne și comunitare, utilizînd 

rațional resursele disponibile, identificând ș iprocurând la timpul potrivit 

resurse noi. 
 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

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

la datele de interes public 
 
 

Dovezi  1)Odinul nr.17 din 02.09.2020privind delegarea responsabilului completării 

bazei de date SIME. 

2) Dosarele personaleale elevilor. 

3) Cartea de Ordine elevi. 

4) Panouri informative. 
 

Constatări Instituția asigură protecția datelor cu character personal și accesul în limitele 

prevăzte de lege la datele de interes public. Sunt desemnate persoane 

responsabile de completare bazelor de date, care au semnat angajamente de 

asigurare a datelor cu character personal. 
 

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  1)Centru de resurse. 

2) Serviciul medical.  

3) Blocuri sanitare  

4) Cantină 

5) Sală de sport. 

 

Constatări Instituția asigură spații destinate serviciilor de sprijin, dotate conforme 

specificului educației asigurând un mediu accesibil pentru incluziunea tuturor 

elevilor. 

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  1)Proiect didactic de lungă și scurtă durată 

2)Fișe de interasistența la ore 

3)Desfășurarea procesului educațional la distanță 

4) Utilizarea aolicațiilor ZOOM, MEET 

 

Constatări Instituția aplică mijloace de învățământ și auxiliare curriculare, inclusive TIC, 

adaptate necesităților tuturor celor ce învață, monitorizează frecvent desfășurarea 

activităților educaționale, inclusive a celor ce țin de CES, încrajând participarea 

majoritățiiel evilor, cultivându-le periodica bilități de autodezvoltare pentru a-

șimanifestaarmoniospersonalitatea. Numai 7 elevi nu participat la lecțiile in 

perioadă desfășurării lecții la distanța 
 

Pondere și 

punctaj 

acordat 

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

 

Punctaj acordat: 1 

 

Total standard 5,5 

 

Dimensiune III 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Cadrele didactice aplică metode 

de lucru diferențiat cu elevii, 

punînd accent pe dezvoltarea 

individuală, graduală, în ritm 

propriu a fiecărui copil. 

 Asigurarea comportamentului 

egal al tuturor copiilor prin 

crearea de condiții pentru 

dezvoltarea personală a elevilor 

cu CES, ghidat de principiile 

educației incluzive. 

 Înregistrarea strictă, controlul și 

prevenirea cazurilor de violență, 

neglijare, exploatare și trafic de 

copii; 

 Activități active ale Centrului 

de resurse pentru educație 

incluzivă. 
 Activitate psihologului 

Lipsa cadrelor didactice - specialiști 

(logoped) 

 Lipsa literatura metodica pentru 

cadrele didactice 

 

 

 

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.Orientareasprecreștereacalitățiieducației șispre îmbunătățireacontinuă 

aresurselorumane șimateriale înplanurilestrategice șioperaționalealeinstituției, 

cumecanismedemonitorizareaeficiențeieducaționale 

 

Dovezi  1)Proiect managerial instituţional anual (Proces-verbal CP nr.2 din 04.09.2020 , 



Proces-verbal CA nr.3 din 18.09.2020) 

2) Raport CM (Procese-verbale ) 

3) Analiza evaluărilor sumative/semestriale, tezelor semestriale (Mapa    cu 

evaluării a profesorilor şi Nota informativă a directorul adjunct pentru instruire) 

4) Fişe de autoevaluare /evaluare (Conform regulamentului cu privere la modul 

de stabilire a sporului de performanţă) 

5) Dosar de atestare - 9 (Mapele de atestare ale profesorilor) 

6)Fişe de atestare (Dosare de atestare ale cadrelor didactice) 

7) Furnizarea liceului cu personal didactic calificat (100% cu educație pedagogică 

superioară) 

8) 100% din cadrele didactice sunt titulari de grade didactice  GDU -2, CDD -19 

(Certificate) 

 

Constatări Creştere a calităţii educaţiei şi îmbunătăţirea continuă a resurselor umane şi 

material se reflectă în Planul managerial şi cel de dezvoltare instituţională. Planul 

managerial al instituţiei reflectă etapele procesului managerial: proiectare, 

organizare, monotorizare şi evaluare a procesului educaţional, care rezultă din 

obiectivul general şi obiectivele specifice pentru anul de studii curent. Cadre 

didactice sunt stimulate la participarea în activităţile metodice la nivel raional şi 

naţional (IŞE, Universităţi); ca rezultat cadrele didactice posedă grade didactice  

GDU -2, GDD – 19. În anul de studii 2020-2021  Şuleac E. s-a confirmat GDU; 

Mutu L., Pavalati S., Hortiuc T., Semeniuc S., Gasiţa T., Cojulenco M., 

Morşceacova A. S-au confirmat GDD; Burlacu L. s-a conferit GDD. 

Monotorizarea  eficienţei educaţionale se realizează în temeieul  Planului de 

control intern. 

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  1)Raport anual al instituţiei, managelor, CM 

2) Analiza rezultatelor examenelor de absolvire a treptei gimnaziale 

3) Realizarea integrală a obiectivelor şi activităţilor din PDI şi Planul de 

activitate al instituţiei.  

4) Procese-verbale ale şedinţelor CM 

5) Activități de realizarea ofertei școlii pentru disciplinele opționale 

 

Constatări Instituția realizează programele și activitățile din planurile strategice și 

operaționale. Realizarea efectivă a programelor de activitate este reflectată în 

rezultatele  activităţilor academice: totarule examenelor de absolvire a treptei 

gimnaziale – rata de promovare 100%. 
 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Indicator 4.1.3.Asigurarea, înactivitatea 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  1)Plan de  activatate al CA (Anexa) 



2) Registru de procese-verbale al CA 

3) Plan de activitate al CP, procese-verbale (Anexa) 

4) Plan de activitate al Consiliului elevilor, procese-verbale (Anexa) 

5) Panou informativ 
Constatări În instituție se promovează activități de informare a cadrelor didactice, părinților, 

asigurând modul transparent, democratic și echitabil cu privire la Politicile 

instituționale. CA este compus din 9 membri: 2 reprezentznți administrației liceului, 

2 profesori, 3 părinți, 1 elev, 1 reprezentant APL 

 

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  1)Planul cadastral 

2) Registru de evidenţă contabilă a bunurilor 

3) Reparaţia curente  tuturor sălilor de clasăcu suportul părinților 

4) Reţeaua electrică în corespunde cu normele în vigoare 

5) Sistem autonom de încălzire cu gaz 

6) Dotarea cu table nouă de clasăcu suportul părinților (Cl. I, IV, X) 

7) Sală de sport, 1 cabinet de informatică, 3 laboratoare, 1 bibliotecă/sala de 

lectură,  sală de festivităţi, teren de sport, cantină, centru resurse, cabinetul 

psihologului, cabinet medical 

 

Constatări Organizarea procesului educaţional utilizând echipamente, materiale şi auxiliare 

curricular necesare aplicării curriculumului naţional în raport cu obiectivele şi 

misiunea instituţiei. Materiale şi echipamente didactice. Instituâia are  sală de 

sport, 1 cabinet de informatică, 3 laboratoare (fizică, chimie, biologie), 1 

bibliotecă/sala de lectură,  sală de festivităţi, teren de sport, cantină, centru 

resurse, cabinetul psihologului, cabinet medical.Spaţii corespunzătoare 

profilurilor, disciplinelor şcolare.  Registrul de evidenţă a materialelor, cărţilor şi 

altor echipamente. 
 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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

curriculare necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale 

acestuia, a curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate 

 

Dovezi  1)Proiect managerial instituţional anual 

2) Baza de date SIME 

3) De realizare a ofertei școlii pentru disciplinele școlare și opționale (fiecare 

cadru didactic dispune  de literatura didactică necesară, toate cadrele didactice din 

instituţie are  acces la calculator şi materiale didactice în format electronic 

4) Inventarul bibliotecii şcolare  

5) Dotarea cabinetului de informatică cu 10 calculatoare şi 1 proiector , cabinetul 

fizică - 1 calculator şi 1 proiector, 2 calculutare pentru cadre didactice, 3 

laptopuri, 2 tablete,4 xerocs 



6) Lista de achiziţii 

Constatări  

Organizarea procesului educaţional utilizând echipamente, materiale şi auxilire 

curricular necesarea plicării curriculumului naţional în raport cu obiectivele şi 

misiunea instituţiei. Instituţia este dotate de cabinetului de informatică cu 10 

calculatoare şi 1 proiector , cabinetul fizică - 1 calculator şi 1 proiector, 2 

calculutare pentru cadre didactice, 3 laptopuri, 2 tablete,4 xerocs.Materiale şi 

echipamente didactice. Spaţii corespunzătoare profilurilor, disciplinelor şcolare. 

Lista de achiziţii. Registrul de evidenţă a materialelor, cărţilor şi altor 

echipamente. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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

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

în vigoare 
 
 

Dovezi  1)Ordine de angajare a cadrelor didactice (Cartea de ordine) 

2) Liste de control al personalului 

3) Dosare personale – dovezi privind angajarea, promovarea, pregătirea 

psihopedagogică şi de specialitate conform prevederilor normativilor în vigoare  

4) Registrul de evedenţa a contractelor individuale e muncă încheieate cu 

angajaţii 

5) Liste tarificare ţi tabele de evidenţă a timpului de muncă al salariatului 

6) Paşaportulul CM (Mapa CM) 

7) Raportul statistic cu privire la personalul încadrat în instituţiile de învăţământ  

primar şi secundar general la ănceputului anului de studiu 

8) Documentația comisiei de atestare 
9) Certificate, alte acte care atestă formarea continuă a cadrelor didactice și 

managerial 
 

Constatări  Asigurarea unui număr suficient de cadre didactice şi auxiliare pentru realizarea 

finalităţilor stabilite prin curriculumul naţional. Plan perspectiv al necesarului de 

cadre pentru următorii 5 ani. Oferta necesarului de personal. Plan operațional de 

formare continuă.  Documentația comisiei de atestare.  Certificate, alte acte care 

atestă formarea continuă a cadrelor didactice și managerial. Graficul formărilor 

continuă.  Cadrele didactice dețin Portofoliul profesional, unde se regăsesc 

Certificate de participare la cursuri, seminare, formări, traininguri, etc. 

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 normative. 

 

Dovezi  1)Proiectare de lungă durată, proiecte didactice (Procese-verbale CM, Notă 

informativă) 

2)Ore opționale (Proces-verbal CP nr.02 din 04.09.2020) 

3) 11 PEI-uri 

4) Participare la proiect «Социолингвистическая интеграция учащихся 



представителей национальных меньшинств путем увеличения количества 

школьных дисциплин, изучаемых на румынском языке» - Educație civică, cl. 

a  VIII-a (participarea la proiect din 2018 -2019 anul de studii – Cl. VI, VII) 

 

Constatări Rapoartele prezente îninstituţie, cataloagele şcolare şi notele informative ale 

controalelor tematice demonstrează că Curriculum Naţional se aplică şi se 

adaptează de către cadrele didactice în condiţiile instituţiei. Elaborat 12 PEI-uri. 

Elevii au optat pentru 11 de cursuri opționale.  
 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

Total standard 11 

 

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  1) Monitorizarea implementării și dezvoltării curriculumului școlar:  control 

tematic «Monitorizarea elaborării proiectării didactice de lungă durată pentru 

anul current de studii»(Curriculum 2010, Curriculum 2019) 

2)Programul de lucru cu elevii dotaţi 

3)Fişele de observare în cadrul asistenţelor la ore 

4) Monitorizarea elaborării proiectării didactice a lecţiei sau pe unităţi de învăţare 

 

Constatări Realizarea curriculumui, inclusive componența raională, școlară, curriculum 

adaptat și REI. Au fost administrate evaluări pe eșantion (din partea DE)  la limba 

și literatura rusă în cl. a IX-a și la limba și literatura  în cl. a V-a. Treapta liceală a 

fost evaluată prin administrarea tezelor semestriale de iarnă, cele de vară au fost 

suspendate prin ordinul MECC.  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:  0,75 

 

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

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

instituționale și naționale 

 

Dovezi  1) PDI, Proiect managerial instituțional anual 

2) Diversificarea ofertei de opționale 

3) Plan operațional de formare continuă 

4) Documentația comisiei de atestare 

5) Certificate, alte acte care atestă formarea continuă a cadrelor didactice și 

managerial 

6) CP, proces verbal nr.9 din 28.05.2020 – ,,Evaluarea activității metodice”. 

 

Constatări În Programul de Dezvoltare Instituțională și Proiectul managerial anual al 

instituției de învățământ sunt incluse programe și activități de recrutare și de 

formare continuă a cadrelor didactice și auxiliare din perspectiva nevoilor 

individuale, instituționale și naționale. Fiecare cadru didactic și-a proiectat 

propriul traseu de dezvoltare profesională 
 



Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:0.75 Punctaj acordat: 0.75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 4.2.3. Existența unui număr suficient de resurse educaționale (umane, materiale etc.) 

pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

Dovezi  1)Ordine de angajare și recrutarea profesorilor (Cartea de ordine) 

2) Toţi profesorii au acces la calculatoare și  laptopuri 

3) În cabinete de fizică și inforvatică  este acces la internet 

4) Instituţia este dotate de cabinetului de informatică cu 10 calculatoare şi 1 

proiector , cabinetul fizică - 1 calculator şi 1 proiector, 2 calculutare pentru cadre 

didactice, 3 laptopuri, 2 tablete,4 xerocs 

5) Studierea experienței avansate (Ordin nr.13 din o2.09.2020) 

6) Registrul de evidență a literaturii de specialitate și manualeror școlare (27402 

exemplare) 

 
Constatări În anul destudii 2020-2021 au activat 21 profesori. Toți elevi (252) au fost 

asigurați 100% manual școlare. Biblioteca școlară deține 43810 de exemplare 

literature artistică și metodică în diferite limbi. Se aplică strategii didactice 

interactive, a TIC, fiind monitorizate prin observări, asistenţe la ore, verificarea 

proiectelor didactice, schimb de experiență a cadrelor didactice, exemple de bune 

practice, studierea experienței avansate. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

 

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

utilizare a resurselor educaționale și de aplicare a strategiilor didactice interactive, inclusiv a 

TIC, în procesul educațional 

 

Dovezi  1)100%  cadre didactice au participat  la cursurile G-Suite (certificate) 

2) Proiectedelungă durată și proiecte de scurtă durată în conformitate cu 

principiile educației centrate pe elev și pe formare de competențe, în baza 

Curriculei la disciplinele școlare, Chidului metodologic și Reperilor 

metodologice 

3) Decizia CA nr.20 din 04.06.2020 privind rezultatele controlului registrelor 

școlare în vederea corectitudinii calculării mediei semestriale și a realizării 

programelor școlare în anul de studii 2020-2021 

4) Axarea pe standardele de eficiență a învățării, utilizarea tehnologiile 

informaţionale şi de comunicare adaptate la necesităţile tuturor elevilor, inclusiv 

ale elevilor cu cerinţe educaționale speciale. 

5) MijloaceTIC în dotarea instituției; 

6)Abordarea unei educații inclusive (12 elevi) 
 

Constatări Modul de utilizare a resurselor educaționle și de aplicare a strategiilor didactice 

interactive, inclusive a TIC, în procesul educațional centrat pe Standardele de 

eficiență a învățării sunt monotorizate frecvent de administrația liceului  

prinasistențe la ore și crearea condițiilor pentru utilizarea TIC în procesul 

educațional (repartizarea în cabinetului de informatică  10 calculatoare şi 1 

proiector , cabinetul fizică - 1 calculator şi 1 proiector, 2 calculutare pentru cadre 

didactice, 3 laptopuri, 2 tablete) 



Nu toate cadrele didactice utilizează mijloace TIC încadrul procesului 

educațional. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

  

 

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  1)Proiect managerial instituțional anual 

2) Planul CM (Procese-verbale) 

3) Proiecte de  lungă durată (Procese –verbale ale CM, Mapa profesorilor) 

4) Penru 2 elevi cu CES elaborat Curriculum modificat  

5) Cadre didactice evalueazî rezultatele școlare în conformitate cu Standardele  

de eficiență a învățării,Referențialul de evaluare, Regulamentulprivind evaluarea 

și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și 

secundar, Instrucțiunea privind «Managementul temelor pentru acasă în 

învățământul primar, gimnazial, liceal» 

 

Constatări Cadrele didactice elaborează proiecte didactice de lungă și scurtă durată în 

conformitate cu principiile educației centrate pe elev și peformarea de 

competențe, în baza Curriculumului la disciplinele școlare, Ghidului metodologic 

și Reperelor metodologice. Proiectele de lungă durată sunt discutate în cadrul 

ședinței Comisiilor Metodice, coordonate și aprobate de directorul adjunct. 

Pandemia cu Covid-19 a bruiat semnificativ procesul de elaborare al proiectelor 

didactice 
 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

 

Indicator 4.2.6. Organizarea și desfășurarea evaluării rezultatelor învățării, în conformitate cu 

standardele și referențialul de evaluare aprobate, urmărind progresul în dezvoltarea elevului/ 

copilului 

 

Dovezi  1)Raport de activitate pentru anul de studii 2020-2021 

2)Rezultatele obținute la examenele de absolvire a gimnaziului (100% 22 elevi – 

Curriculum general, 1 elev cu CES) 

3) Teste de evaluare finale cl. a IV-a la limba română, limba și literatura rusă  și 

matematică (100% promovare) 

4) Teste sumative la sfârșit de an școlar (conformitatea proiectării didactice de 

lungă durată) 

 

Constatări Administraţia monitorizează progresul în dezvoltarea elevului prin controale 

tematice, identificându-se problemele şi eventualele soluţii.  Cadrele didactice 

evaluează rezultatele şcolare în conformitate cu Standardele de eficiență a 



învățării; Referenţialul de evaluare; Regulamentul privind evaluarea și notarea 

rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar; 

Instrucțiunea privind „Managementul temelor pentru acasă în învățământul 

primar, gimnazial, liceal”. Pandemia cu Covid-19 a afectat semnificativ procesul 

de evaluare al rezultatelor învățării. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

 

Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare înconcordanță 

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

operațională 

 

Dovezi  1)Planificarea şi realizarea diferitor activităţi extracuriculare (Plan managerial 

instituțional anual) 

2) Planul de activitate al directorului adjunct pe educație 
3) Proiecte de lungă şi scurtă durată la dezvoltarea personală cu tematica 

respectivă 

4) Planul de activitate al cercurul sportiv din liceu 

5) Săptămâna Siguranţei pe internet 

6) Organizarea și disfășurarea olimpiadei  școlară (Ordin nr.33 din 05.01.2021) 

7) Participarea în  Concursul raional,,Sub raza gândului etern” - Proiectul 

Educațional Raional  Zilele Eminescu la LT Mihai Eminescu, ianuarie 2021 ( 3 

elevi, profesorii Șuleac E., Colesnic T.) 

8) Participarea în Programul FLEX ( Tarlovschii V., elelul cl. a XI-a, a devenit 

finalist l programului și a primit posibilitate să studieze și să fie cazat în SUA pe 

percursul acestui  an de învățământ )  

9) Menționarea elevilor la nivel de clasă, liceu, raion (Diplome speciale) 

Constatări Proiectul managerial anual include planificarea activităților extracurriculare în 

concordanță cu misiunea școlii. Ore speciale ”Totul va fi bine!” a fost eficientă în 

perioada suspendării orelor în sălile de clasă (martie 2020).  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

  

 

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

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

care beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI) 

 

Dovezi  1)Registrul de evidență a manualelor eliberate în clasă 

2)Schema de închiriere a manualelor școlare; 

3)Asigurarea elevilor  în proporție de 100% cu manuale școlare; 

4)Biblioteca este dotată cu mobilierul corespunzător, adaptat spațiului și 

utilizatorilor, ajustat din punct de vedere ergonomic confortabil; 

5) Fondul de carte corespunde numărului de elevi din instituţie; 

6)Liceul dispune de deposit pentru manuale şi o sală de lectură.  

7)Registru de evidență zilnică a activității bibliotecii școlare 

8)Lucrul cu copii dotați 

9) 7 elevi nu au posibilitate în procesul educațional la distanța și primit exercițile 

pe telefonul staționar 
 

Constatări Instituția asigură dotarea minimă a cabinetelor școlare cu echipamente de 



laborator pentru realizarea experimentelor specifice disciplinelor școlare în 

conformitate cu prevederile curriculare și Standardele de dotare minimă a 

cabinetelor la disciplinele. Pandemia cu Covid-19 a afectat acordarea sprijinului 

individual pentru toți elevii: 7 elevi nu au posibilitate în procesul educațional la 

distanța și primit exercițile pe telefonul staționar 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 

 

Punctaj acordat: 1 

Total standard 9 

 

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  1)Orarul lecțiilor (aprobat la ședința CA , Proces-verbal nr.2 din 04.09.2020) 

2) Asigurarea accesului elevilor la resursele educaționale: 

- Asigurarea manualerol (100%) 

- Cabinetul informatică 

- Cabinetul și laboratoriu de chimie 

- Cabinetul și laboratoriu de fizică 

- Cabinetul și laboratoriu de biologie 

-Sala de sport 

-Terenul sportiv 

- Centrul de resurse 

-Cabinet psihologului 

-Cabinet medical 

3) Oralul activităților extracurriculare 

4) Planul de activitate al bibliotecii 

5) Planul de activitate al cercul sportivă 

6) Participarea copiilor și părinților la CA ( 3 părinți, 1 elev) 

Constatări Instituția asigură accesul liber la toate serviciile educaționale 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat:  

1 

 

 

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  1)Cataloagele școlare 

2) Baza de date SIME, SAPD, SIPAS (Baza de date privindperformanțele 

elevilor, rezultatele procesului educațional semestrial și anual) 

3) Rapoarte profesorilor pe obiecte 

4) Raport CM 

5) Absolvirea clasa a IX-a 

6) Dosarelor personale ale elevilor  

7) Baze de date a copiilor cu CES 

8) Panou informational. 

Constatări Instituția deține informații complete privind performanțele elevilor. Sunt 



discutate și analizate regulat în cadrul Consiliilor profesorale, Consiliilor de 

administrație prin prezentarea notelor informative cu privire la totalurile 

concursurilor școlare și a rapoartelor semestriale/ anuale cu privire la rezultatele 

academice ale elevilor. Prin ECD este monitorizat progresul elevilor din ciclul 

primar. Se necesită completarea permanentă a bazei de date privind 

performanțele elevilor la nivel de școală. 
Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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

succesului elevului/ copilului. 

Dovezi  1)Procese-verbale olimpiada pe obiecte (Nivel școlar) 

2)Menționarea elevilor cu diplome la sfărșitul anului de studii 

3) Promovarea elevilor (Ordin nr.13 din 28.05.2021) 

4) Succesul este motivat cu diploma la nivelul instuțional și raional, premii 

bănești ( Consiliul rational– Baciu Ilia, cl. a IX-a) 
5) Participarea în  Concursul raional,,Sub raza gândului etern” - Proiectul 

Educațional Raional  Zilele Eminescu la LT Mihai Eminescu, ianuarie 2021 ( 3 

elevi, profesorii Șuleac E., Colesnic T.) 

6) Participarea în Programul FLEX ( Tarlovschii V., elelul cl. a XI-a,  a devenit 

finalist l programului și a primit posibilitate să studieze și să fie cazat în SUA pe 

percursul acestui  an de învățământ ) 

Constatări Liceul realizează politici obiective, echitabile și transparente de promovare a 

succesului elevului, funcțională pe majoritatea segmentelor activității. Toți elevii 

instituției sunt susținuți, motivați si promovați în realizarea succeselor. Sunt 

încadrați și încurajați în participarea la olimpiade și diferite concursuri interne. La 

finele anului sunt promovați în clasa următoare, iar absolvenți primețte certificate, 

conform rezultatelor obținute pe parcursul studiilor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

 

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 

[partea finală de după ultima virgulă nu se referă la IET]. 

 

Dovezi  1)Utilizate TIC (Proiecte de lecție) 

2)Învățământ online (ZOOM, MEET, VIBER) 

3)  Comisiile Consiliului Elevilor: Voluntariat şi Asistenta Socială; Mass- 

Media; Cultura; Sport si programe de tineret 

4) Ore opționale. 

Constatări Toți elevi liceului au posibilitatea de a selecta disciplina opțională. Participă la 

diferite activități extracurriculare. Prin interasistențe s-a constatat că elevii au 

capacitatea de învățare eficientă prin coopertare. Aceste tipuri de activități mai 

evidente sunt la treapta primară în rezultatul implementării ECD.  

ECD-ul, CDȘ implică încadrarea avansată a elevilor în învățarea interactivă prin 

cooperare. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:  

1,5 

Total standard 4,5 



 

 

Dimensiune IV 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția asigură încadrarea 

personlului calificat prin 

100% de cadre deținătoare de 

grade didactice. 

 Cadrele didactice elaborează 

proiectările didactice în 

conformitate cu principiile 

educației centrate pe elev. 

Pentru formare de competențe 

aplică strategii didactice 

interactive, inclusiv 

tehnologii informaționale în 

procesul de predare-învățare-

evaluare. 

 Perfecționarea continuă a 

cadrelor didactice prin 

învățarea permanentă. 

 Nu toți elevii au avut posibilitate să 

participle la lecții în perioadă  

învățării la distanță.  Ei(7 elevi) au 

primit materiale  pe telefoane 

staționare.  
 Pandemia cu Covid-19 a afectat 

semnificativ procesul de evaluare al 

rezultatelor învățării. 

 

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  1)Activități de prevenire a discriminării de gen. 

2)Servicii de cinsiliere și orientare în domeniul interrelaționării genurilor. 

3)Proiecte didactice la Dezvoltarea personală. 

 

Constatări Instituția implementează politic naționale și programe de promovare a echității de 

gen, informează elevii și părinții lor în privința acestor politici și programe. 

Introduce în planurile strategice și operaționale activități de prevenire a 

discriminării la gen, proiectează servicii de consiliere și orientare în domeniul 

interrelaționării genurilor. 

 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării 

cadrelor didactice în privința echității de gen 

 

Dovezi  1)Proiectul managerial instituţional  

2)Modulul la Dezvoltarea personală «Личностная идентичность и 

гармоничность отношений. Гендерные стереотипы и предрассудки» 



3)Planul de activitate al asistentei medicale  

4)Consilierea părinților și cadrelor didactice a fost oferită pe baza procedurii 

ANET, în mod democratic 

5)Ord. 42 din 05.09.2020cu privire la desemnarea coordonatorului pentru 

identificarea, raportarea cazurilor ANET 

6)Mijloace de depunere a plângerilor/ raportare a cazurilor de abuz, neglijare, 

trafic, exploatare „Firul de nisip”, activitate anuală în cadrul decadei „STOP, 

violența!” 

Constatări Instituția  aplică frecvent procedura legală de organizare instituțională și de 

intervenție a lucrătorilor instituției în cazurile de ANET și asigură servicii de 

consiliere și orientare în domeniul interrelaționării genurilor prin Registrul de 

evidență al sesizărilor privind ANET; Fișe de sesizare, consilierea părinților și 

cadrelor didactice, care a fost oferită pe baza procedurii ANET. Elevii sunt 

încurajați de către psihologul școlar, dezvoltându-le încrederea în propriile forțe, 

să învețe strategii și metode de a înfrunta stresul, de a face față problemelor în 

domeniul interrelaționării genurilor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:0,5 

 

Punctaj acordat: 1 

 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 5.1.3. Realizarea procesului educațional – activități curriculare și extracurriculare – în 

vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea 

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

gen. 

Dovezi  1)Participarea elevilor claselor de liceu în psihodiagnoză  ,,Orientarea 

vocațională și ghidarea în carieră a tinerilor” 

2)Portofoliul Comisiei metodice Consiliere și dezvoltare personală 

3)Proiecte didactice; 

4)Panoul de afişaj, buletine informative. 

 

Constatări Instiuțiadesfășoară activități în vederea formării comportamentului 

nediscriminatoriu în raport cu genul, iar elevii valorifică conceptele-cheie ale 

educației de gen prin participarea în activități curriculare și extracurriculare. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Total standard 3 

 

 

Dimensiune V 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția implementează 

politici naționale și programe 

de promovare a echității de 

gen, informează elevii și 

părinții lor în privința acestor 

politici și programe. 

 Elevii sunt încurajați de către 

diriginți, dezvoltându-le 

încrederea în propriile forțe, să 

 

 Formarea cadrelor didactice în 

privința echității la gen. 

 



învețe strategii și metode de a 

înfrunta stresul, de a face față 

problemelor în domeniul 

interrelaționării genurilor. 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția oferă tuturor elevilor accesul la 

servicii de sprijin pentru asigurarea 

dezvoltării fizice, mintale și emoționale și 

implică comunitatea educațională în 

activități de prevenirea comportamentelor 

dăunătoare sănătății. 

 Promovarea valorilor şi tradiţiilor 

naţionale prin activităţi şcolare şi 

extraşcolare cu implicarea elevilor, 

părinţilor, comunităţii. 

 Cadrele didactice aplică metode de lucru 

diferențiat cu elevii, punînd accent pe 

dezvoltarea individuală, graduală, în ritm 

propriu a fiecărui copil. 

 Instituția asigură încadrarea personlului 

calificat prin 100% de cadre deținătoare 

de grade didactice. 

 Cadrele didactice elaborează proiectările 

didactice în conformitate cu principiile 

educației centrate pe elev. Pentru formare 

de competențe aplică strategii didactice 

interactive, inclusiv tehnologii 

informaționale în procesul de predare-

învățare-evaluare. 

 Instituția implementează politici 

naționale și programe de promovare a 

echității de gen, informează elevii și 

părinții lor în privința acestor politici și 

programe. 

 Instituția organizează și desfășoară puține 

activități care promovează diversitatea 

culturală, etnică și religioasă. 

 Nu toate cadrele didactice utilizează 

mijloace TIC încadrul procesului 

educațional. 

 Formarea cadrelor didactice în privința 

echității la gen. 

 

Oportunități Riscuri 

 Instruirea profesorilor privind utilizarea 

platformelor educaționale. 

 Dezvoltarea personalităţii complexe a 

elevilor prin implicarea acestora în 

proiecte educaţionale, competiţii (locale, 

raionale, naţionale). 

  Procurarea tehnicii de calcul pentru 

fiecare clasă. 

 Consilierea reală a părinţilor în vederea 

cunoaşterii şi înţelegerii problemelor 

copiilor lor. 

 Neîncadrarea copiilor care nu dispun de 

tehnică de calcul la ore (online). 

 Insuficiente fonduri pentru 

achiziţionarea de material didactic 

performant (videoproiectoare, tablă 

magnetică etc.) 



Tabel privind nivelul de
Ta

realizare a standardelor
bel Drivind niv€lul de reali?are a standardelor

Semnitura cadrului de conducere

Anul de studiu
2020 - 2021

,Fo"ualurr", pun"te I Nirel re.lizare, 7o
Standard de calitate P nctaj ma*ir

l.l l0 80

1.2
95
80

2.1 4,50

2.2 6 4.50

2.1 6 66.61

I '7 8?,5

1 4,25 60.71

7 s.50 78.57

l3 ll 84,62

4.2 14 9 64,29

,t.3 7 4,50 64.29

6 l 50

:Iotal r00
'74 (73,9',1)
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