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Localitate    Popeștii de Sus

Denumirea instituției IP Liceul  Teoretic ”Ion Creangă”

Adresa s. Popeștii de Sus, r. Drochia

Telefon 025279214

E-mail ltpopestiidesus@gmail.com

Adresa web https://www.facebook.com/IP-LT-Ion-Creang
%C4%83-s-Pope%C8%99tii-de-Sus-
2119748931591176
http://abc-math.com/

Tipul instituției Liceu

Tipul de proprietate Instituție Publică

Fondator / autoritate administrativă Consiliul Raional Drochia, DE Drochia

Limba de instruire Limba română

Numărul total de elevi 177

Numărul total de elevi ponderați 164

Numărul total de clase 10

Numărul total cadre de conducere 3

Numărul total cadre didactice 21

Perioada de evaluare inclusă în raport                       2020-2021

Director Necoara Silvia 

Date privind spațiile școlare / educaționale și baza tehnico - materială
Suprafața totală a instituției (metri pătrați) 2384 

Nr. de blocuri / etaje 2

Nr sălilor de claseă / educaționale / din ele utilizate 12

Capacitatea după proiect (numărul de locuri) 500

Bloc alimentar / bufet / cantină (nr de locuri) 100

Punct medical (metri pătrați) 18

Teren de sport (metri pătrați) 10000

Sală de sport (nr. metri pătrați) 1/156

Sală de festivități (nr. metri pătrați) 1/

Biblioteca (metri pătrați) 72

Manuale (nr de exemplare) 2489

Literatură artistică, enciclopedică, științifică, didactică (nr de titluri) 2530

Cala de lectură (nr de locuri) 1/48

Cabinet metodic (nr de locuri) 25

Laborator de chimie (nr. / metri pătrați; realizarea standardelor de dotare) 1/72/60%

Laborator de fizică (nr. / metri pătrați; realizarea standardelor de dotare) 1/72/80%

Laborator de biologie (nr. / metri pătrați; realizarea standardelor de dotare) 1/48/80%

Alte laboratoare (nr. / metri pătrați; realizarea standardelor de dotare) Nu

Laborator de robotică nu

Cabinet de informatică (nr. metri pătrați) 1/48

Sală de computere  (nr. metri pătrați) 1/72

Nr. de computere 60

Nr. de table interactive 1

Conectare la internet (da / nu) Da

Săli specializate, vestiare, dușuri Nu

Asigurare cu transport (da / nu) Nu

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu) da

Aprovizionare cu apă caldă Da

Sistem de canalizare (da/nu) da

Sistem de încălzire (da/nu; tip) Da
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Bloc sanitar în interior (da/nu) Da

Izolator (da/nu) Da

Alte spații auxiliare(nr.,tip) pentru personalul auxiliar 2

Centru de resurse pentru educația insluzivă (nr, metri pătrați) 1/36

Pantă de acces în spațiile educaționale (da/nu) Nu

Spații adaptate specificului dizabilității (nr. da/nu) Nu

Asigurarea condițiilor pentru copiii cu probleme fizice și / sau neuromotorii 
(da / nu)

Nu

Transport școlar nu

1 Domeniul Capacitate instituțională
Repartizarea elevilor pe clase

Nr de elevi pe 
clase

clasele Nr 
total 
de 
clase

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

35 și m. mulți

30-34

25-29

Sub 25 14 11 13 21 23 19 17 21 21 0 0 14 174

Nr total de 
clase

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10

Repartizarea elevilor după grupurile de risc

Grupul de risc total Din ei %

Cl I-IV cl. V - IX Cl X - XII

Elevi luați la evidență 1 0 1 0 0,57

Elevi orfani 0 1 0 0,57

Elevi tutelați 6 3 2 1 3,44

Elevi din familii numeroase 23 14 9 0 13,21

Elevi din familii incomplete 13 7 2 4 7,47

Elevi la care ambii părinți sunt plecați peste 
hotare

18 6 6 6 10,34

Elevi la care un părinte este plecat peste hotare 43 24 18 1 24,71

Elevi cu părinții plecați  peste hotare ce dispun de
tutelă oficială

6 3 2 1 3,44

Elevi din familii social vulnerabile 14 6 7 1 8,04

Diversitatea serviciilor educaționale oferite
Învățământul primar

Denumirea orei
opționale

Nr de elevi care au
selectat această

opțiune

clasa Denumirea
cercului /

secției sportive

Nr de elevi
care au
selectat
această
opțiune

clasa

Matematica distractivă 14 I

În împărăția lui Mate 13 II

În împărăția lui Mate 15 III tenis 13 III, IV 

În împărăția lui Mate 24 IV

Învățământul gimnazial
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Denumirea orei
opționale

Nr de elevi care
au selectat

această
opțiune

clasa Denumirea cercului / secției
sportive

Nr de elevi
care au
selectat
această
opțiune

clasa

Educația ecologică 23 V Ansamblul vocal„Mlădița” 23 V

Educația pentru sănătate 19 VI Ansamblul folcloric
SS fotbal

19

19

VI

VI, VIII

Educația pentru sănătate 18 VII Ansamblul vocal „Sălcioara” 18 VII

Produse chimice și
securitatea personală

23 VIII Ansamblul „Busuioc” 23 VIII

Educația pentru sănătate 21 IX SS volei 22 VIII, IX

Învățământul liceal

Denumirea orei
opționale

Nr de elevi care au
selectat această

opțiune

clasa Denumirea
cercului /

secției sportive

Nr de elevi
care au
selectat
această
opțiune

clasa

Integrare europeană 14 XII Ansamblul
vocal

voleibol

7
10

XII

Domeniul MANAGEMENT

Dimensiune financiară
Gestionarea finanțelor în anul bugetar 2020
                    
Principalele categorii de chetuieli Buget aprobat

mii.le
Buget 
precizat
mii.lei

Buget executat
mii.lei

Total: buget 2805.2 3494.4 3491.5

Inclusiv;  Cheltuieli de personal 2483.6 3188.9 3188.9

Remunerarea muncii 1948.0 2493.5 2493.5

Contributii de asigurari sociale 448.0 583.3 695.3

Contributii de asigurari medicale 87.6 112.1 112.1

Servicii:  inclusive: 181.0 115.9 115.8

Energie electrica 28.0 29.5 29.5

Gaze 122.6 45.8 45.8

Servicii informationale 7.9 22.1 22.1

Servicii de telecomunicatie 1.4 1.2 1.1

Servicii de reparatie 1.7 1.7

Servicii de transport 7.4 - Prin modificare au fost 
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transferate la materiale de 
construcție

Formare profesionala 1.0 1.0 1.0

Servicii bancare 4.7 6.6 6.6

Servicii neatribuite altor aliniate 8.0 8.0 8.0

Compensatii banesti 36.0 36 34.0

Indemnizatii din contul 
angajotorului

3.0 2.9 2.9

Marfuri:I                   inclusive 101.6 150.7 149.9

Masini si utilage 28.3 28.3

medicamente 1.6 2.1 2.1

Rechizite de birou,marfuri de uz 
casnic

2.0 38.1 38.0

Produse alimentare 96.0 71.9 71.2

Material de constructie 8.3 8.3

Combustibil,carburanti 2.0 2.0 2

                                            Educația incluzivă în anul bugetar 2020
Buget  planificat Buget aprobat Buget executat Principalelel 

categorii de 
cheltuieli

Bunuri procurate

35.7 mii 35,7 mii 35,7 mii salariu -

Alimentația elevilor

Buget 
planifica
t

Buget 
aproba
t

Buget 
executa
t

Total 
elevi 
alimenta
ți din 
surse 
bugetare

Din ei 
elevi cu 
CES 
alimenta
ți

Media 
alocație
i per 
elev, 
per zi

Suma 
alocației 
extrabugetar
e 

Total elevi 
alimentați 
din surse 
extrabugetar
e

Media 
alocație
i per 
elev, 
per zi

96000 96000 71200 59 1 10.80 0 0 0

Parteneriate / colaborări
Proiecte implementate

Parteneri Denumirea Impactul

  APL I Acord de colaborare Rezolvarea problemelor de ordin 
material, financiar

Instituția Preșcolară ”Andrieș” Acord de parteneriat  

Gimnaziul Zgurița Acord de parteneriat  

Biblioteca publică ”Ioan 
Mânăscurtă”

Acord de parteneriat permite organizarea diferitor activități
de informare, culturale, distractive:

 Omagierea scriitorului Ioan 
Mânăscurtă.
   „Un Eminescu al meu”
 „Gr. Vieru – poetul acestui 
neam”

            Recital de texte literare

Casa de Cultură din s. Popeștii de
Sus:

Acord de parteneriat Permite organizarea activităților 
cultural artistice: 
Ziua femeilor.
Sărbătoarea bunicuțelor
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Sărbătoarea „Ultimului snop”
Ziua Independenței
Sărbătoarea limba noastră etc.

Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE
Standard 1.1. Asigurarea securității și protecției tuturor copiilor(punctaj maxim acordat – 10 
puncte)
Domeniu: Management 
Indicator 1.1.1 Prezența documentației tehnice, sanitaro – igienice și medicale și monitorizarea 
permanentă a respectării normelor sanitaro – igienice.

Dovezi Instituția deține în ordine sistemică toată documentația tehnică, 
sanitaro-igienică și medicală obligatorie și monitorizează frecvent, dar 
cu 1 – 2 excepții obiective, respectarea normelor sanitaro – igienice și 
de securitate tehnică:

 Ordinul nr 398 din 07 iulie 2004  al Ministerului Educației cu 
privire la reorganizarea unor instituții de învățământ  
preuniversitare în licee, inclusiv a școlii medii de cultură 
generală din s. Popeștii de Sus în liceu.

 Statutul liceului, avizat  de Ministerul Educației al RM la data de 
06.12.2012, înregistrat la Ministerul Justiției  la data de 
13.12.2012, coordonat cu APL II, aprobat la ședina CP, proces 
verbal nr. 9 din 30.11.2012

 Certificat de înregistrare a Instituției, înregistrat la Ministerul 
Justiției la 13 decembrie 2012

 Buletin de verificare metrologică a signalizatorului de la 
cazangeria de gaze naturale

 Act de cercetare tehnică a coșurilor de fum și canalelor de 
ventilație

 Act al serviciului apărării împotriva incendiilor
 Act de constatare a gradului de pregătire tehnică pentru 

funcționarea sistemelor de gaze
 Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor
 Autorizația sanitară pentru funcționare nr   din emisă de 

Agenția pentru Sănătate Publică
 Autorizație sanitar – veterinară pentru funcționarea Instituției 

nr   emisă de  Agenția Națională pentru Siguranța  Alimentelor
 Proces – verbal de control din ???întocmit de Agenția Națională

pentru Siguranța  Alimentelor
 Statele de personal din instituție, pentru anul 2020-2021
 Registrele medicale referitoare la starea de sănătate a elevilor 

și a salariaților
 Avizele medicale ale angajaților cantinei școlare
 Shema de evacuare a elevilor, angajaților în cazuri de situații 

excepționale
 Decizia CA nr 1 din 28.08.2020 privind respectarea condițiilor, 

exigențelor, normelor de igienă școlară și de protecție a elevilor
și angajaților 

 Registrul de evidență a temperaturii angajașilor și elevilor

Constatări Documentele vizate asigură buna funcționalitate a procesului instructiv
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– educativ în contextul respectării normelor sanitaro – igienice și de 
securitate tehnică.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0.75

Punctaj acordat: 0,75

Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și securității instituției și a siguranței tuturor elevilor / copiilor 
pe toată durata programului educativ.

Dovezi  Prevederi în PDI, examinat la ședința CP din 24.08.2018

 Prevederi în ROI, examinat la ședința CP din 28.08.2020
 Politica de Protecție a Copilului

 Ordinul directorului cu privire la angajarea a 2 paznici
 Fișa de post pentru personalul de pază

 Registrul de evidență a persoanelor care vizitează instituția
 Fișe de post pentru personalul de pază

 Graficul de serviciu al al personalului de pază
 Graficul de serviciu al cadrelor didactice

 Fișe de instruire/avertizare pentru elevi despre regulile de 
securitate

 Sistem de monitorizare video în incinta  și pe teritoriul iceului
 Împrejmuirea teritoriului – 50 % cu gard, poartă

 Funcționare mecanizmului de sesizare în caz de ANET: prezența 
urnei lădițe pentru sesizări,activitatea coordonatorului pentru 
abuz, completarea Registrului  pentru ANET

      Decizia CA  privind implementarea planului de intervenție 
pentru prevenirea suicidului în timpul campaniei ”Internetul – 
de la prieten la dușman”

 Decizia CA nr 1 din 28.08.2020 privind aprobarea fișelor de post
                                                                                                         

Constatări Activitățile vizate asigură  paza și securitatea  liceului, a teritoriului 
aferent, siguranța elevilor și angajaților pe toată durata programului 
școlar și în cadrul activităților extrașcolare.

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  Orar echilibrat, unde disciplinele exacte alternează cu celelalte
 Testele de evaluare  / tezele semestriale sunt repartizate 

uniform, nu mai multe de 1 pe zi
 Orarul sunetelor reglementat

 Proces-verbal nr 1 din 28.08.2020 al CA ”Pregătirea instituției 
către noul an școlar. Repartizarea sarcinii didactice și aprobarea
fișei postului”

 Registrul de evidență a orelor înlocuite

 Orarul cercurilor și a secțiilor sportive
 Orarul de recuperare a orelor.

 Orarul consultațiilor.

Constatări Instituția asigură realizarea obiectivelor prevăzute de plan-cadru, sunt 
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respectate recomandările MECC, respectă cerințele de proiectare a 
activităților educaționale și asigură un program echilibrat pentru elevi.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0.75

Punctaj acordat 1.5

Domeniu: Capacitatea instituției
Indicator 1.1.4.  Asigurarea pentru fiecare elev / copil a câte un loc în bancă / la masă etc., 
corespunzător particularităților psihofiziologice individuale.

Dovezi  Numărul de locuri de lucru la mese corespunde numărului de 
elevi = 174

 Clasele dotate cu mobilier corespunzător vârstei elevilor
 Registrul de evidență a mobilierului școlar

 Pașaportul fiecărei clase și cabinet, care include mobilierul și 
materialele didactice

 Registrul clasei

Constatări Liceul dispune de săli de clasă spațioase, dotate cu mobilier scolar 
corespunzător vârstei elevilor 

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  Caiet de inventariere
 Registrul de evidență a utilalajelor, dipozitivelor, ustensilelor și 

materialelor didactice la.
 Chimie
 Biologie
 Matematică
 fizică
 Informatică
 Istorie
 Limba română
 Limbile moderne
 Educația fizică

 Mese și scaune corespunzătoare înălțimii elevilor în sălile de 
clasă și cabinetele de studii

 Regulile de securitate a vieții și sănătății elevilor în laboratoare, 
pe lotul experimental, pe terenul și în sala de sport sunt aduse 
la cunoștința elevilor  contra semnătură

 Registrele de evidență a cunoașterii de către elevi a regulilor de 
securitate a vieții și sănătății în laboratoarele de fizică, biologie, 
chimie și informatică

Constatări Dotarea instituției cu materiale de sprigin (echipamente, utilaje, 
dispozitive, ustensile) asigură realizarea obiectivelor curriculare 
Toate categoriile de personal didactic și non-didactic sunt asigurate cu 
echipament, în limita bugetului, în corespundere cu parametrii 
sanitaro-igienici

Pondere și punctaj Pondere: 1 Autoevaluare Punctaj acordat 0,75
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acordat conform criteriilor: 
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  Pașaportul sanitar

 Cartelele tehnologice
 Lista produselor interzise

 Fișele examenelor medicale ale angajaților cantinei
 Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a infecțiilor 

intestinale
 Registrul de evidență a materiei prime rebutate

 Registrul de rebutare a bucatelor gata
 Registrul de evidență a sănătății

 Lista de acumulare a produselor alimentare
 Încăpere pentru prelucrarea materiei prime

 3 frigidere 
 Sala de mese cu 100 locuri

 Ordinul nr 70 din 01.09.2020 Cu privire la desemnarea 
persoanei responsabile de organizarea alimentației elevilor

 Ordinul nr 86 din 30.08.2020Cu privire la constituirea comisiei 
de brokeraj

 Registrul de triaj
 Registrul de rebutare

 Planul lunar al lucrătorului medical
 Carnetele cu controlul medical al angajaților

Constatări Bucătăria liceului este reparată capital, dotată cu utilajul necesar 
pentru prepararea bucatelor, conform normelor sanitare. Lavoare cu 
apă curgătoare, uscătoare.

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  WC – uri separate pentru fete și băieți în curtea liceului
 Lavoare, unul la 35 elevi

 Săpun lichid
 Uscătoare electrice pentru mâini

Constatări Instituția necesită asigurarea cu apă a blocurilor sanitare interne.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform 
criteriilor: 0.5

Punctaj acordat 0,5

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

Dovezi  Ordinul nr 80 din 01.09. 2020 Cu privire la pregătirea în 
domeniul protecției civile, crearea Grupului operativ și a 
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formațiunilor de protecție civilă a liceului

 Schemele de evacuare a elevilor și personalului în cazuri de 
situații excepționale

 Decizia CA nr  8 din  23.03.20210 privind aprobarea planului de 
realizare a aplicației de protecție civilă cu tema: ”Acțiunile 
conducerii și corpului didactic în vederea efectuării măsurilor de
protecție a elevilor în caz de cutrmur de pământ și alte situații 
excepționale”

 Stingătoare cu termene de valabilitate actuale

 Lăzi cu nisip, lopată și căldare

Constatări Sunt schemele de evacuare, indicatoare de orientare în incinta liceului. 
Elevii și angajații instituției cunosc  măsurile de protecție în cazuri 
excepționale. 

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform 
criteriilor: 0, 75

Punctaj acordat 0,75

Domeniu: Curriculum / proces educațional
Indicator1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectarea regulilor de circulație 
rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor

Dovezi  Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-
2021, aprobat la ședința CP, proces verbal nr 1 din 28.08.2020

 Repere metodologice cu privire la activitatea mangerilor școlari,
în scopul formării comportamentului responsabil la traficul 
rutier și în caz de situații excepționale

 Ordinul nr 78 din 01.09.2020 Cu privire la numirea 
conducătorilor de subdiviziuni

 Ordinul nr 79 din 01.09.2020, Cu privire la aprobarea 
instrucțiunilor de securitate a vieții și sănătății elevilor și 
angajaților

 Ordinul nr 80, Cu privire la pregătirea în domeniul protecției 
civile

 Ordinul nr 88, Cu privire la desemnarea persoanei responsabile 
de ANET 

 Ordinul nr 144 din 17.09.2020, Cu privire la protecția sănătății 
elevilor și angajaților în condițiile pandemiei COVID 19

 Ordinul nr  148 din 20.10.2020, Cu privire la instruirea elevilor 
privind regulile de  securitate în perioada vacanței de toamnă.

 Ordinul nr 167 din 17.12.2020, Cu privire la realizarea 
instructajului referitor la regulile tehnicii securității vieții și 
sănătății elevilor în timpul vacanței de iarnă

 Ordinul nr 7 din 04.01.2021, Cu privire la numirea persoanelor 
responsabile în domeniul securității  vieții și sănătății în muncă

 Ordinul nr 8 din 04.01.2021, Cu privire la pregătirea aplicației 
anuale ”Ziua protecției civile și apărării împotriva incendiilor”

 Ordinul nr 15 din 15.01.2021 Cu privire la organizarea zilei 
nonviolenței în școală.

 Ordinul nr 27 din 04.03.2021, Cu privire la instructajul tehnicii 
securității vieții și sănătății elevilor în timpul vacanței de 
primăvară
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 Ordinul nr 38 din 28.04.2021, Cu privire la instructajul tehnicii 
securității vieții și sănătății elevilor în timpul vacanței de Sf. 
Paște

 Ordinul nr 44 din 26.05.2021, Cu privire la instructajul tehnicii 
securității vieții și sănătății elevilor în timpul vacanței de vară

 Înregistrări în catalogul clasei, în portofoliul dirigintelui, în 
proiectele zilnice despre realizarea regulilor de circulație, de 
prevenire a situațiilor de risc...

 Listele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securității 
în școală - la orele de fizică, chimie, educație tehnologică, ed 
fizică, biologie, informatică

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație
 Proiecte didactice ”Traficul de ființe umane”la dezvoltarea 

personală, diriginție
 Activitate practică „Ziua protecției civile și apărării împotriva 

calamităților naturale”
 Procese verbale ale adunărilor de părinți privind comportarea 

elevilor în contextul pandemiei  COVID-19
 Informații plasate pe site-ul liceului/ pe panoul informativ

 Poze de la activități

Constatări Instruirea elevilor cu privire la regulile tehnicii securității vieții și 
sănătății în mediul școlar, cotidian, în perioada pandemică , de 
prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor, de 
comportare în timpul vacanțelor s-a realizat periodic. 

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare 
conform criteriilor: 1

Punctaj acordat 1

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 1.1: 8,00 puncte
Standard 1.2. Dezvoltarea parteneriatelor comunitare în vederea protecției integrității fizice 
și psihice a fiecărui elev / copil.
Domeniu: Management.
Indicator1.2.1. Proiectarea , în documentele strategice și operaționale, a acțiunilor de 
colaborare cu familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituții cu abilități legale în sensul 
protecției elevului / copilului și de informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în 
cazurile ANET.

Dovezi  PDI
 PPC

 Proiect mangerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021, 
aprobat la ședința CP din 28.08.2020

 Colaborarea cu familia ( fiecare diriginte)
 Colaborarea cu APL Popeștii de Sus și Poteștii de Jos acord de 

colaborare
 Colaborare cu Comisariatul de Poliție Drochia

 Colaborare cu Instituția Preșcolară ”Romanița ” din localitate
 Funcționarea mecanizmului de sesizare în caz de ANET, 

prezența urnei de sesizări , activitatea coordonatorului pentru 
abuz, completarea Registrului de evidență ANET

 Ordinul nr 88 din 01.09.2020, Cu privire la desemnarea 
persoanei responsabile de ANET
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 Ordinul nr 73 din 01.09.2020, Cu privire la constituirea grupului 
de lucru intrașcolar. Există ordine similare pe durata anilor 
precedenți

 Plan de acțiuni de prevenire / de intervenție în cazuri de abuz, 
neglijare, exploatare , trafic al copilului

 Demersuri către APL, Comisariatul de poliție
 Decizia  CA,  CE  din 20 ianuarie 2021, Cu privire la activitățile 

dedicate Săptămânii nonviolenței (25-29 ianuarie 2021)
 Decizia CA din 5 februarie cu privire la organizarea Zilei 

Europene a siguranței pe internet 
 Lista membrilor comisiei obștești pentru protecția socială

 Informații pe panoul informativ
 Prevedri de referință în planurile de activitate a CP; CA, CE 

pentru combaterea /profilaxia infracțiunilor
 Procese –verbale ale ședințelor cu părinții și cu elevii

 Planul de acțiuni privind reducerea violenței în mediul școlar
 Chestionare ”Starea de bine”

 Proiecte didactice
 Registrul clasei

 Fotografii de la activități de informare

Constatări Instituția colaborează cu APL , cu Comisariatul de Poliție Drochia, cu 
comisia  pentru prevenirea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare a
copilului .
Fiecare diriginte comunică cu părinții elevilor prin intermediul 
grupurilor create de diriginți pe rețelele de socializare, adunări de 
părinți online sau întâlniri  fizice (după posibilitate)

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare 
conform criteriilor: 1

Punctaj acordat  1

Domeniu: Capacitatea instituțională.
Indicator1.2.2 Utilizarea eficientă a resurselor interne (personal format) și comunitare (servicii 
de sprijin familial, asistență parentală etc.) pentru asigurarea protecției integrității fizice și 
psihice a copilului.

Dovezi  Certificate despre formarea de referință , în dosarul angajatului

 Registrul cu adresele telefonice
 Proiect managerial instituțional pentru anul de studii 2020-2021

aprobat la CP din 28.08.2020
 Ordinul nr 73 din 01.09.2020, Cu privire la constituirea grupului 

de lucru intrașcolar. Există ordine similare pe durata anilor 
precedenți

 Codul de etică al cadrului didactic
 Planul de acțiuni 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  instituției de învățământ 
preuniversitar  în cazurile de abuz, neglijare, exploatere , trafic 
al copilului  din 23 .08 2013, Ordinul ME nr 858, aprobat de 
către directorul instituției

 Registrul de evidență a sesizărilor  privind cazurile  suspecte de 
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abuz, neglijare, exploatare

 Unitatea de psiholog în instituție
 Coordonator ANET, desemnat prin Ordinul nr 88 din 01.09.2020

 Grupul de lucru intrașcolar, constituit prin ordinul nr 73 din 
01.09.2020

Constatări Instituția valorifică resursele existente în instituție și comunitate pentru
a asigura securitatea , integritate fizică și psihică a fiecărui copil

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat  0,75

Domeniu: Curriculum / proces educațional
Indicator1.2.3 Realizarea activităților de prevenire și combatere a oricărui tip de violență (relații
elev - elev, elev – cadru didactic, elev – personal auxiliar)

Dovezi  Prevederi de referință în planul de activitate a directului adjunct
pentru educație

  Ordinul nr 88 din 01.09.2020 cu privire la desemnarea 
coordonatorului ANET

 Grupul de lucru intrașcolar, constituit prin ordinul nr 73 din 
01.09.2020

 Planul de acțiuni privind reducerea violenței  în mediul școlar, 
anul de studii 2020-2021

 Planul de acțiuni 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  instituției de învățământ preuniversitar  în cazurile 
de abuz, neglijare, exploatere , trafic al copilului  din 23 .08 
2013, Ordinul ME nr 858, aprobat de către directorul instituției

 Registrul de evidență a sesizărilor  privind cazurile  suspecte de 
abuz, neglijare, exploatare

 Planul anual de activitate al psihologului , al CDS
 Planul de activitate cu elevii cu comportament deviant

 Proiecte didactice ale orelor de dezvoltare personală
 Activități în baza ”Fir de Nisip”

 Chestionar ”Suntem Toleranți”
 Dovezi de informare și discuții cu părinții la subiectele legate de 

combaterea violenței
 Postere / pliante ce informează în legătură cu prevenirea 

violenței
 Fotografii de la activități

 Procese verbale ale ședințelor cu părinții

Constatări Instituția promovează activități de prevenire a tuturor formelor de 
violență asupra copilului, precum și a violenței în familie.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat 0,75
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 Indicator 1.2.4. Accesul elevilor / copiilor la serviciul de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării 
fizice, mintale și emoționale și implicarea personalului și partenerilor Instituției în activitățile de 
prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății.

Dovezi  Statutul instituției, avizat de ME al RM la 06.12.2012, înregistrat
la Ministerul Justiției la 13.12.2012, coordonat cu APL II, 
aprobat la ședința CP, proces verbal nr 9 din 30.11.2012 , 
conține obiective ce prevăd asigurarea incluziunii, respectării și 
egalității de șanse pentru toți copii

 Proiect managerial instituțional pentru  anul de studii 2020-
2021, aprobat la ședința CP din 28.08.2020

 Dosarele elevilor

 Planul de activitate al psihologului școlar
 Planul de activitate al CDS

 Planul de activitate al comisiei multidisciplinare
 Serviciul medical

 Programul personalizat de intervenție
 Raport de evaluare comportamentală

 Planuri educaționale individualizate
 Fișe de monitorizare a copiilor

 Lucrări efectute de către elevi

 Fotografii de la activități

 chestionare

Constatări În instituție este organizat la nivel accesul tuturor copiilor 
la instruire și educație. Elevii au acces la servicii de sprigin pentru 
dezvoltare fizică, psihică și emoțională. Sunt ajutați de CDS, psihologul 
școlar, beneficiază de PEI, adaptate nivelului psihopedagogic  
individual.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0.75

Punctaj acordat  1.5

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 1.2: 4,00 puncte

Standard 1.3. Oferirea serviciilor 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  Proiect managerial instituțional pentru  anul de studii 2020-
2021, aprobat la ședința CP din 28.08.2020

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație
 Cabinetul psihologului.Planul de activitate al psihologului 

școlar- parte componentă al planului managerial
 Centrul de resurse psihopedagogice. Planul de activitate al CDS

 Cabinetul medical. Planul de activitate al asistentei medicale
 Ordinele privind instructajul tehnicii securității vieții și sănătății 

elevilor în timpul vacanțelor  din timpul anului de studiu
 Informații pe panoul de afișaj

 Ședințele de informare cu părinții referitor la susținerea 
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sănătății fizice și mintale a elevilor

 Planul de activitate al comisiei multidisciplinare
 Fișe de sesizare a cazurilor de violență, abuz în rândul elevilor

 Planul de acțiuni a comisiei intrașcolare de prevenire, 
intervenție în caz de abuz, neglijare, violență

 Colaborarea scoală-familie-societate 
 Colaborarea cu CMF Popeștii de Jos și Popeștii de Sus

Constatări Instituția colaborează cu părinții elevilor, cu APL I, cu CMF în 
organizarea și desfășurarea activităților de promovare a valorilor 
sănătății fizice și mintale ale  elevilor, a modului sănătos de viață. 

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0.75

Punctaj acordat 1.5

Domeniu:   Capacitatea 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 psiho emoționale ale elevilor / copiilor.

Dovezi  Cabinetul psihologului școlar. Planul de activitate al psihologului
școlar , aprobat de directorul instituției

 Fișe de evidență a elevilor (la psiholog)

 Informații pe panoul de afișaj /site-ul instituției
 Cabinetul medical. Planul de activitate al asistentului medical

 Cabinet ANET / SE. Planul de activitate
 Centrul de resurse pentru educația incluzivă. Planul de 

activitate al CDS
 Note informative, rapoarte, chestionare

Constatări Instituția asigură condiții fizice. Resurse materiale, didactice și 
organizează diferite activități pentru profilaxia problemelor 
psihoemoționale ale elevilor, susținerea acestora în depășirea diferitor 
probleme.

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, îmbolnăvirii etc., luarea măsurilor de prevenire a stresului pe 
parcursul educațional și asigurarea accesului elevilor / copiilor la programe ce promovează 
modul sănătos de viață.

Dovezi  Proiect managerial instituțional pentru  anul de studii 2020-
2021, aprobat la ședința CP din 28.08.2020

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație
 Proiecte didactice zilnice a orelor de educație pentru sănătate

 Planul de activitate al asistentei medicale
 Proiecte ale activităților extracuriculare  care încurajează elevii 

la implicarea în activitățile de promovare a unui mod sănătos de
viață, de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire
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 Portofoliile profesorilor

 Planul de activitate al Consiliului Elevilor
 Colaborarea cu CMF, cu Centrul de planificare a familiei ”ANA”

 Boxă de sugestii ale elevilor
 Training „Strategii didactice interactive utilizate în activitatea 

extrașcolară și la orele de consiliere și dezvoltare pesonală, ce 
contribuie la formarea competențelor profesionale prin 
dezvoltarea gândirii critice”; „Rolul luării deciziei în formarea 
personalității elevului.”

Constatări Activitățile curriculare și extracurriculare contribuie la informarea 
elevilor despre modul sanătos de viață. Cadrele didactice sunt 
preocupate de realizarea activităților de promovare a modului sanatos 
de viață, de prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri, de profilaxie
a stresului  și oferă elevilor posibilitatea de a se dezvolta multilateral, 
de a se forma ca personalități integre.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat 1,5

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 1.3 : 4.0 puncte

Dimensiune I.
SĂNĂTATE, 
SIGURANȚĂ,
 PROTECȚIE

Puncte forte Puncte slabe

 Asigurarea pazei și securității 
liceului, a teritoriului afernt, 
siguranța elevilor pe toată durata 
programului școlar. Asigurarea 
condițiilor optime pentru realizarea 
procesului instructiv-educativ

 Dotarea instituției cu materiale de 
sprigin(echipamente, utilaje, 
dispozitive, ustensile)

 Asigurarea instituției cu mobilier 
școlar corespunzător vârstei elevilor

 Formarea continuă a cadrelor 
didactice în domeniul 
managementului educațional și 
instituțional.

  Informarea părinților  cu 
procedurile legale în organizarea 
instituțională și de intervenție în caz
de abuz, neglijare, violență

 Asigurarea accesului elevilor la 
serviciul de sprigin pentru 
dezvoltarea fizică, psihică și 
emoțională în centrul de resurse și 
la psihologul școlar

 Existența sistemului video de 
monitorizare a instituției și a 
teritoriului aferent .

 Criza epidemiologică 
provocată de COVID 19

 Uzura fizică a unor 
materiale didactice și 
TIC

 Deficit de buget
 Imposibilitatea de a 

completa baza tehnico-
materială a instituției

 Volumul mare de 
responsabilități pentru 
cadrele didactice și 
nondidactice

 Plecarea peste hotare a
maturilor și lăsarea 
copiilor fără grija 
părintească
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                                Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ
Standard: 2.1. Copiii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare.
Domeniu: Management.
Indicator 2.1.1. Definirea, în planul strategic/ operațional de dezvoltare, a mecanismelor de 
participare a elevilor/ copiilor la procesul de luare a deciziilor, elaborând proceduri și 
instrumente ce asigură valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe 
subiecte ce țin de interesul lor imediat.

Dovezi  Proiect de dezvoltare instituțională 2019-2024

 Proiect managerial instituțional pentru  anul de studii 2020-
2021, aprobat la ședința CP din 28.08.2020

 Planul anual de activitate al directorilor adjuncți
 Mijloace de informare: panoul de afișaj; grupul profesorilor, al 

claselor pe rețele de socializare
 Participarea elevilor la activitatea CA, CP prin reprezentanții 

acestora ca membri

Constatări Instituția acordă elevilor dreptul de a fi aleși în structurile de conducere
și de a  participa la evaluarea și promovarea calității învățământului.
Elevii participă activ la procesul de luare a deciziilor, cu referire la 
activitatea instituției.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat 0,75

Domeniu: Capacitatea instituțională.
Indicator 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită democratic și 
autoorganizată, care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi/ 
copii.

Dovezi  Consiliul elevilor
 Regulamentul Consiliului Elvilor

 Planul de activitate al Consiliului Elevilor, aprobat la ședința 
consiliului

 Președinta CE este elevă a clasei a VIII, membră și a  CA a 
instituției

 Raportul anual de activitate al CE
 Procesele verbale ale ședințelor CE

 Chestionare adresate elevilor despre modul de organizare a 
diferitor activități, despre modul de luare a deciziilor

 Analiza activității elevilor

Constatări Există Consiliului Elevilor și actele care vizează activitatea acestuia.
Consiliul Elevilor și comisiile acestuia au fost alese democratic. La 
ședințele CE sunt discutate diverse probleme organizatorice, de 
asigurare a condițiilor adecvate pentru procesul instructiv-educativ. 
Reprezentanții CE participă la ședințele CA, la luarea decizilor referitor 
la activitatea liceului, la luarea deciziilor cu privire la toate problemele 
de interes pentru elevi.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 

Punctaj acordat  1.5
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0.75

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 Aplicarea diferitor metode de informare cu privire la subiectele ce țin 
de activitatea elevilor, rezolvarea acestora și luarea deciziilor la nivel de
instituție.

 Utilizarea mijloacelor de comunicare scrise: sondaje, panoul de 
afișaj, sistemul de informare publică

 Utilizarea mijloacelor de comunicare on-line: site-ul, grupurile 
de pe rețelele de socializare

 Pagina de pe Facebook a liceului, a profesorilor, a claselor
 Boxa pentru opinii ”Și eu te pot proteja”

 Mijloace de comunicare orale: discuții individuale cu elevii, 
expunerea și argumentarea opiniilor în timpul orelor

 Focus-grupuri organiizate cu participarea elevilor
 Chestionar: ”Intelegența online. Vezi dacă ești sigur pe net”.

 Chestionar ”Suntem toleranți?”
 Chestionar ”Starea de bine”

Constatări Elevii au posibilitatea să-și exprime liber opiniile la toate aspectele  
discutate pe paginile de pe facebook, sau sciu bilețele, plasându-le în 
boxa pentru notițe.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare 
conform 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 
evaluarea propriului progres

Dovezi  Activitatea Consiliului elevior

 Procesele verbale ale ședințelor acestuia
 Implicarea elevilor în evaluarea progresului școlar, în 

soluționarea diferitor probleme
 Organizarea olimpiadelor locale la obiectele de studiu și a 

diferitor concursuri
 Rapoarte de autoevaluare la nivel de instituție, de disciplină, de 

comișie metodică
 Note informative elaborate.

 Tabelul de performanță al elevilor
 Chestionar ”Starea de bine”

 Planul de activitate în soluționarea problemelor
 Implicarea elevilor în activități online

 Respectarea și promovarea regulilor și normelor de securitate 
propuse de proiectul ”Stai acasă, dar fii informat”

Constatări Participarea  elevilor în diverse activități a dezvoltat abilități de 
implicare în viața școlară, în consilierea aspectelor legate de aceatsa, în
soluționarea problemelor la nivel de clasă, liceu, comunitate. Elevii 
realizează evaluarea propriului progres.
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Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat  1.5

Punctaj acumulat pentru standardul 2.1:  5.00 puncte
Standard: 2.2. Comunicarea sistematică și implicarea familiei și comunității în procesul 
decizional.
Domeniu: Management
Indicator 2.2.1. Existența unui set de proceduri democratice de delegare și promovare a părinților în 
structurile decizionale, de implicare a lor în activitățile de asigurare a progresuiui școlar, de informare 
periodică a lor în privința elevilor/ copiilor și de aplicare a mijloacelor de comunicare pentru exprimarea 
poziției părinților și a altor subiecți implicați în procesul de luare a deciziilor.

Dovezi  Regulamentul intern de organizare și funcționare a liceului
 Includerea părinților în CP și CA a liceului

 Procesele verbale ale ședințelor cu părinții la fiecare clasă
 Comitetul părintesc la nivel de liceu 

 Comitetele de părinți la nivel de clase
 Colaborarea școală – familie prin:

 Pagina web a instituției,
 Grupurile de pe faceebook

 Agenda elevului

 Convorbiri on-line

 Informări scrise
 Activități de pedagogizare a părinților

 Fir de nisip
 Consultații/convorbiri individuale cu părinții

 Panou informativ pentru părinți

Constatări În fiecare clasă activează un comitet părintesc. Din fiecare clasă se 
deleagă un părinte în Comitetul Reprezentativ al liceului, unde se 
discută problemele cele mai stringente ale liceului. În liceu sunt 
utilizate diverse proceduri democratice de delegare și promovare a 
părinților în structurile decizionale .

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat 0,75

Indicator 2.2.2. Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității, pe aspecte ce țin de 
interesul elevului/ copilului, și a acțiunilor de participare a comunității la îmbunătățirea condițiilor de 
învățare și odihnă pentru elevi/ copii.

Dovezi  Acord de colaborare cu APL Popeștii de Sus

 Acord de colaborare cu Casa de Cultură Popeștii de Sus
 Acord de colaborare cu biblioteca sătească „Ioan Mînăscurtă”

 Acord de parteneriat cu Gimnaziul  Zgurița
 Acord de colaborarea cu școala sportivă, clubul „Dragonii”

 Acord de colaborare cu Casa de creație Drochia

Constatări Instituția organizează ședințe cu părinții la nivel de instituție, la nuvel 
de clasă,  în scopuri de informare privind activitatea și rezultatele 
activității instructiv-educative. Administrația liceului are încheiate 
acorduri de colaborare, de parteneriat  cu reprezentanții comunității , 
bazate pe aspecte ce țin de instruirea și educarea tinerei generații.
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Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat 0,5

Domeniul: Capacitatea 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  Planul de activitate al Consiliului de Administrație (3 părinți, 1 
elev și un reprezentant al APL sunt membri ai CA)

 Procesele verbale ale CA
 Regulamentul de ordine interioară

 Comitetul părintesc la nuvel de instituție
 Planul de activitate al Comitetului părintesc

 Comitetul părintesc la nivel de clase
 Procesele verbale ale sedințelor cu părinții la nivel de liceu și 

nivel de clasă

Constatări Părinții se implică activ în viața liceului. La ședințele CA participă 
reprezentanții părinților

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,50

Punctaj acordat 1,00

Domeniul: 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  Proiect instituțional de dezvoltare a școlii pentru anii 2019-2024
 Proiect managerial al liceului pentru anul 2020-2021

 Organizarea activităților de pedagogizare a părinților privind 
educația copiilor 

 Fir de nisip
 Participarea membrului CE la ședințele CA

 Chestionare
 Ședințe tematice cu părinții la nivel de liceu și nivel de clasă.

 Procesele verbale ale ședințelor cu părinții 

Constatări Elevii și părinții participă la elaborarea Proiectului de dezvoltare 
instituțională și a planului managerial anual, la revizuirea ROI, la 
gestionarea bugetului, la diverse activități extracurriculare.
Nu toți părinții participă la ședințele tematice la nuvel de clasă și de 
instituție.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat 1,5

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 2.2: 4,25 puncte

Standard: 2.3. Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să 
conviețuiască într-o societate interculturală bazată pe democrație.

21



Domeniu: Management.
Indicator 2.3.1. Promovarea respectului față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă, prin 
actele reglatorii și activități organizate de instituție.

Dovezi  Proiect de dezvoltare instituțională
 Proiect managerial anual pentru anul de studii 2020-2021

 Decadele pe disciplinele școlare organizate anual (proiectele 
activităților)

 PPC
 Ziua internațională a toleranței – 16 noiembrie

 Ziua internațională pentru diversitate
 Ziua Europei

 Campania mondială ”16 zile de acțiune împotriva violenței în 
bază de gen”

 Proiecte didactice ale profesorilor
 Proiecte ale acivităților extracurriculare

Constatări Liceul promovează eficient respectul față de diversitatea culturală, 
etnică, lingvistică, religioasă, educă noua generație pentru a învăța să 
aprecieze diversitatea culturală. Sunt organizate activități 
extracurriculare privind respectarea diversității culturale, etnice, 
religioase și lingvistice, în cadrul cărora cadrele didactice contribuie la 
formarea la elevi a valorilor culturale naționale și universale.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat 0,75

Indicator 2.3.2. Monitorizarea modului de respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice, religioase
și de valorificare a multiculturalității în toate documente și în activitățile desfășurate în instituție și 
colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea principiilor 
democratice.

Dovezi  Planul anual de activitate al liceului pentru anul de studii 2020-
2021

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație 
pentru anul de studii 2020-2021

 Planul de activitate al Consiliului Elevilor
 Activități extracurriculare 

 Proiecte didactice ale cadrelor didactice la dezvoltarea 
personală, educație pentru societate, educație civică

 Activitate (schimb de experiență): Prezentarea strategiilor de 
prevenire și combatere a limbajului urii și disprețuirii.

 Observarea și evaluarea climatului socio-psihologic în fiecare 
clasă: studierea comportamentului elevilor, relațiilor 
interpersonale prin chestionare și discuții cu 
profesorii/diriginții.

Constatări În instituție sunt organizate activități care promovează educația 
interculturală. Este monitorizată respectarea diversității culturale, 
etnice, lingvistice, religioase.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat 0,75
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Domeniul: Capacitatea instituției.
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  PPC

 Implicarea elevilor în activitățile școlare și extrașcolare de la 
egal la egal

 Activitatea secțiilor sportive- voleibol, fotbal, șah, dame
 Activitatea cercurilor artistice: ”Ansamblul „Sălcioara”, 

„Mlădița”, „Busuioc”, ansamblul folcloric
 Activitatea cercului ”Tânărul apicultor”

 Activitatea cercului ”Istoria ‚inutului natal”
 Activitatea clubului sportiv „Dragonii”

Constatări Instituția asigură condiții și spațiu educațional pentru activitatea 
cercurilor artistice și a secțiilor sportive. Sunt organizate activități 
extracurriculare de promovare a valorilor naționale și de stat.

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  Promovarea valorilor și tradițiilor naționale prin acivități școlare
și extrașcolare cu implicarea elevilor, părinților și comunității

 Participarea elevilor la ședințele CA
 Ședințe comune ale părinților și elevilor

 Acivități extrașcolare cu tematica respectivă
 Ziua elevului

 Ziua Pedagogului
 Ziua Europeană Anti-trafic

 Ziua Drapelului
 Fir de nisip

 Activități de caritate
 Săptămâna Educației incluzive

Constatări Elevii demonstreză cunoașterea și respectarea culturii și tradițiilor 
locale, cât și a altor comunități etnice din RM. În cadrul activităților se 
promovează viziunile democratice de convețuire într-o societate 
interculturală, cultivându-se și valorile unei societăți multiculturale. 

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0.75

Punctaj acordat 1.5

                              Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 2.3: 5,00 puncte
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Dimensiune II
Participare 
democratică

Puncte forte
 Interesul moderat al elevilor 

pentru activități 
extracurriculare

 Existența unui Consiliu al 
elevilor cu o activitate 
eficientă

 Acces la informație prin 
intermediul internetului

 Existența Centrului de 
resurse pentru elevii cu CES

 Consiliul de Admunistrație 
care funcținează conform 
Codului Educației

 Site-ul liceului

Puncte slabe
 Proces educațional la 

distanță, care n- a pernis 
participarea și implicarea 
tuturor elevilor și realizarea 
100 % a activităților 
preconizate

 Volum mare de teme și 
sarcini propuse elevilor

 Scăderea interesului pentru 
învățare și implicare a 
elevilor

Dimensiune III  INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ

Standard: 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, 
origine și stare socială, apartenență religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime 
pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional. 
Domeniu: Management.
Indicator 3.1.1. Elaborarea planului strategic și operațional bazat pe politicile statului cu privire 
la educația incluzivă (EI), a strategiilor de formare continuă a cadrelor în domeniul EI, a 
proiectelor de asigurare a incluziunii prin activități multiculturale, a documentelor de asigurare 
a serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES.

Dovezi Prevederi cu privire la domeniul educației inclusive în:
 Statutul liceului

 Regulamentul intern de activitate al liceului, aprobat la  CP din 
28.,08.2020

 Proiect instituțional de dezvoltare al liceului pentru anii 2019-
2024

 Familiarizarea angajaților liceului cu actele normative în vigoare
 PEI elaborate individual pentru fiecare elev cu CES

 Planul de activitate al CDS
 Ordinul de constituire a CMI nr.82 din 01.09.2020

 Regulamente și ordine elaborate de MECC a RM. 

Constatări În proiectul instituțional al liceului și în planul anual de activitate  sunt 
preconizate activități de incluziune a tuturor elevilor, de formare 
continuă a CDS, activități de formare a cadrelor didactice referitor la 
activitatea cu elevii cu CES, la proiectarea PEI.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat 1.5
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Indicator 3.1.2. Funcționalitatea structurilor, a mecanismelor și procedurilor de sprijin pentru procesul 
de înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusiv de evidență și sprijin pentru copiii cu 
CES.

Dovezi În instituție ativează:

 Centru de resurse
 CMI, creată prin ordinul nr 82 din 01.09.2020

 Grupul de lucru intrașcolar, creat prin ordinul nr 73 din 
01.09.2020

 Prin ordinul nr 83 este desemnat coordonatorul CREI
 Ordinul nr 84 din 01.09.2020 privind  constituirea echipelor PEI

 PEI-uri elaborate de către echipa de profesori
 Ordinul nr 92 din 01.09.2020 privind crearea comisiei pentru 

combaterea cazurilor de abandon și absenteism
 Serviciul psihologic

 Serviciul medical
 Instituția deține lista tuturor copiilor din comunitate conform 

anilor de naștere
 Este dusă o evidență strictă a frecvenței elevilor la ore

 Înmatriculalarea elevilor se realizează în temeiul cererii 
părinților

 Planul de activitate al CREI
 Planul de activitate al CDS

 Activități extracurriculare cu participarea elevilor cu 
CES(proiecte didactice)

Constatări Instituția asigură sistematic funcționalitatea structurilor, mecanismelor 
și procedurilor de sprigin pentru înmatricularea și incluziunea tuturor 
copiilor. Elevii cu CES studiază în baza de PEI, sunt implicați în activități 
extracurriculare de rând cu ceilalți copii

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare 
conform criteriilor: 1

Punctaj acordat 1

Domeniu: Capacitatea 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  Planul anual de activitate al liceului
 Există o bază de date a copiilor de vârstă școlară din comunitate

 Lista copiilor din comunitate pe ani de naștere, coordonată cu 
CMF și APL I.
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 CMI, constituită conform ordinului nr 82 din 01.09.2020

 Procese verbale ale CMI
 Acordul părinților pentru evaluarea copiilor

 PEI-uri elaborate de echipa de profesori
 Înmatricularea, admiterea se realizează în conformitate cu 

actele normative în vigoare și în temeiul cererilor elevilor/ a 
părinților

 Cartea de ordine privind activitatea de bază
 Raportul statistic anual ȘGL – 1

 Baza de date SIME- completată și actualizată anual de către 
diriginții de clasă
Instituția deține:

 Registrul alfabetic al elevilor
 Registrul de evidență al actelor de studii pentru trepta 

gimnazială
 Registrul de evidență al actelor de studii, treapta liceală
 Registrul proceselor verbale ale CP și CA
 Informațiile prezentate la CA și CP
 Lista elevilor în situație de risc (conform Legii nr 140 din 

14.06.2013)

Constatări Instituția dispune de o bază de date permanent actualizată a copiilor 
de vârstă școlară și preșcolară din comunitate, insclusiv a copiilor cu 
CES.
Este monitorizată evoluțiia demografică a comunității, care, cu regret, 
este în descreștere.
Este dusă o evidență strictă a înmatriculării copiilor de vârstă școlară.
Abandon nu există. Frecvența elevilor la ore este bună.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0.75

Punctaj acordat 1.5

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  Activitatea eficientă a CREI

 Activitatea eficientă a CMI
 Monitorizarea zilnică a frcvenței elevilor la ore

 Colaborarea cu familiile elevilor
 Serviciul psihologic

 Serviciul medical
 Evidența înmatriculării tuturor copiilor de vârctă școlară

 Dosarele elevilor

 Baza de date SIME, completată și actualizată la timp

 Rapoartele lunare ale diriginților de clasă referitor la frecvența 
elevilor
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 Strategia de  diminuare și lichidare a absenteismului și 
abandonului școlar

 Monitorizarea sistematică a rezultatelor, progresului și 
dezvoltarea fiecărui copil cu înregistrarea în raportul desrpre 
evoluția academică a fiecărui elev 

Constatări Instituția asigură funcționalitatea CREI, CMAI; CDS, serviciului 
psihologic și medical în funcție de necesități. Monitorizează sistematic 
progresul și dezvoltarea fiecărui elev, asigură condiții optime pentru 
dezvoltarea cognitivă, emoțională a elevilor.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare 
conform criteriilor: 1

Punctaj acordat 1

Domeniu: Curriculum / proces educațional.
Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și nevoile 
specifice ale fiecărui elev/ copil și asigurarea unui Plan educațional individualizat (PEI), curriculum 
adaptat, asistent personal, set de materiale didactice sau alte măsuri și servicii de sprijin.

Dovezi  PEI – elaborate în conformitate cu structura –Model și ghidul de
implementare aprobat prin Ordinul ME nr 952 din 06.12.2011 și
adaptate nivelului de dezvoltare psihopedagogic a fiecărui copil

 Asigurarea accesului tuturor copiillr la serviciul de sprigin 
pentru dezvotare fizică

 Consilierea elevilor de către psihologul școlar

 Implicarea în activități extracurriculare a tuturor elevilor
 Note informative, rapoarte semestriale, anuale despre 

desfășurarea procesului educațional  în concordanță cu 
particularitățile și nevoile specifice ale fiecărui elev, prezentate 
în cadrul CA

 Activitatea CREI și CDS

Constatări Instituția dispune de CREI dotat cu materiale didactice, TIC  necesare 
pentru instruirea elevilor cu CES. Sunt elaborate PEI personalizate în 
concordanță cu necesitățile fiecărui elev. Procesul educațional este 
realizat în corespundere cu particularitățile și nevoile specifice ale 
fiecărui elev, în funcție de recomandările SAP.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0.75

Punctaj acordat 1.5

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 3.1: 6,5 puncte

Standard: 3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, 
nediscriminatorii și respectă diferențele individuale
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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.ROI

Dovezi  Proiectul instituțional al liceului pentru anii 2019-2024.
 Planul anual de activitate a liceului pentru anul de studii 2020-

2021
 ROI al liceului respectă principiul nediscriminării și a înlăturării 

oricărei forme de încălcare a demnității, promovează egalitatea 
de șanse, toleranța și respectul reciproc.

 PPC.
 Contractele de muncă ale angajațior.

 Fișele de post ale angajaților unde sunt stipulate sarcini ce 
prevăd respectarea normelor etice și a principiilor morale: 
dreptate, echitate, umanism, etc.

 Procesele verbale ale CP privind informarea angajaților privind 
procedura  de identificare, înregistrare și evaluare inițială a 
cazurilor suspecte de violență, neglijare, exploatare și trafic al 
copilului

 Fise de sesizare, Formulare –tip, registre pentru evidența 
cazurilor de violență 

 Procesele verbale ale ședințelor cu părinții

 Boxa pentru opinii


Constatări Instituția dispune de mecanizme pentru identificarea și combaterea 
oricăror forme de violență, neglijare și discriminare a elevilor, 
implicând în acțiunile preconizate cadrele didactice, parteneri 
comunitari.

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  Proiect instituțional al liceului pentru anii 2019-2024 și planul 
anual de activitate pentru anul de studii 2020-2021 care conțin:
 activități privind dezvoltarea comunicării, a toleranței, 

precum și promovarea interacțiunilor interpersonale bazate
pe respect reciproc și acceptarea diferențior;

 activități cu părinții
 activități de relaționare cu familia elevilor cu CES pentru 

implicarea în realizarea PEI
 Activitatea psihologului școlar

 Planul de activitate al CDS

 Săptămâna educației incluzive

 Notele informative, rapoarte, procese verbale 

Constatări Educația incluzivă se regăsește în toate documentele strategice și 
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operaționale ale instituției, promovând nondiscriminarea, non-violența

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat 1,5

Domeniu: Capacitatea instituțională.
Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 
prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare și 
informarea personalului, a elevilor/ copiilor și reprezentanților lor legali cu privire la utilizarea acestor 
proceduri.

Dovezi  Planul anual de activitate a liceului pentru anul de studii 2020-
2021

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație 
pentru anul de studii 2020-2021

 Ordinul nr 83 din 01.09.2020 cu privire la desemnarea 
coordonatorului ANET

 Informarea angajaților liceului cu Ordinul nr 77 din 22.02.2013 
cu privire la ANET, (contra semnătură )

 Organizarea și desfășurarea lunarului ”Să creștem fără abuz, 
neglijare, exploatare, trafic. Familiarizara cu acte normative 
referitor la Protecția Copilului față de violență în instituția de 
învățământ”, la ședința Comisiei pentru Drepturile Copilului

 Proces verbal al CP cu privire la familiarizarea cu politică de 
Protecție a copilului, proces-verbal nr  3  din  18.09.2020

 Fișa de sesizare

Constatări Instituția asigură șanse egale de incluziune tuturor copiilor, informează 
permanent personalul cu privire la procedurile de prevenire, 
identificare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat 0,75

Domeniu: Curriculum / proces educațional
Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/ 
adaptat pentru copiii cu CES, și evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor/ copiilor, în 
scopul respectării individualității și tratării valorice a lor.

Dovezi  Planul anual de activitate a liceului pentru anul de studii 2020-
2021

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru instruire
 Activitatea comisiilor metodice.
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 Seminarul training „Evaluarea digitală – oportunitate de 
apreciere și notare în contextul social actual”

 Masă – rotundă: „Utilizarea platformelor și aplicațiilor online în 
procesul educațional: realizări și practici”

 Consiliul profesoral tematic „Aspecte metodice specifice de 
organizare a predării, învățării și evaluării în cadrul procesului 
ducațional, conform modelului aprobat.”

 Activități cu elevii dotați
 Activități extracurriculate tematice:

„Cartea – fereastră spre viitor”
„Ploița de stele”
„Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi”
Concurs de inteligență: „Să cântăm în limbile Europei”
„Mihai Eminescu – poetul fără de pereche.”
„Eu sunt poetul acestui neam”, Grigore Vieru.
„Eter matematic”

Constatări Strategiile de învățare-evaluare utilizate de cadrele didactice în 
conformitate cu prevederile documentelor de politici  incluzive, a 
curriculumului , inclusiv a curriculumului diferențiat/ adaptat pentru 
elevii cu CES, asigură tratarea tuturor copiilor în mod echitabil, 
stimulează dezvoltarea personalității. Sunt organizate activități ce îi 
încurajează să participe activ la propriul proces de învățare

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  Boxa de opinii

 Coordonatorul ANET, desemnat prin Ordinul nr 88 din 
01.09.2020

 Planul anual de activitate a liceului pentru anul de studii 2020-
2021

 Chestionare și rezultatele acestora.
 Note informative, rapoarte referitor la starea de bine a elevilor 

în instituție și în afara ei

Constatări Procedurile de monitorizare a stării de bine a elevilor funcționează la 
nivel mediu.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat 0,75
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Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 3.2: 6,00 puncte
Standard: 3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil.
Domeniu:  Management
Indicator 3.3.1 Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu accesibil și 
sigur pentru fiecare elev/ copil, inclusiv cu CES, și identificarea, procurarea și utilizarea resurselor noi.

Dovezi Gestionarea eficientă a resurselor instituționale disponibile pentru 
asigurarea unui mediu accesibil și sigur pentru fiecare elev, inclusiv cu 
CES, este realizată prin:

 Bugetul instituției
 Deciziile CA

 Registrul de evidență a bunurilor materiale
 Pașaportul claselor și a cabinetelor de studii

 Existența sălii de calculatoare, a sălii multimedia, a cabinetului 
de biologie dotate cu TIC

 Jocuri de masă
 TIC

 Enciclopedii/manuale

Constatări Resursele instituționale existente asigură un mediu accesibil și favorabil
pentru fiecare elev, inclusiv elevilor cu CES. Resurse noi nu ne putem 
permite să procurăm din motivul bugetului deficitar pentru anul 2020, 
2021 și pentru anii următori. Baza materială este completată doar prin 
acte de donație. 

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  ROI conține stipulări referitor la protecția datelor cu caracter 
personal

 Ordinul nr 61 din 20.08.2020,  cu privire la desemnarea 
persoanei responsabile de administrarea datelor din SIME.

 Ordinul nr 163 din 04.12.2020 cu privire la desemnarea 
persoanei responsabile de baza de date pentru sesiunea BAC 
2021, SAPD.

 Tabele de performanță

 Cartea de evidență a diplomelor de BAC 
 Cartea de evidență a certificatelor de studii gimnaziale

 Cataloagele claselor
 Rapoarte semestriale
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 Note informative prezentate la CA și CP.

Constatări Instituția asigură protecția datelor cu caracter personal conform legii
Elevii și părinții dau acordul prin semnătură pentru a fi plasate pe site-
ul liceului poze de la diferite activități.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare 
conform criteriilor: 1

Punctaj acordat 1

Domeniu:    Capacitatea instituțională.  
Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru încluziunea tuturor elevilor/ copiilor, a 
spațiilor dotate, conforme specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin.

Dovezi Instituția asigură spații amenajate și dotate cu cele necesare pentru 
procesul instructiv – educativ șentru toți elevii, inclusiv  pentru elevii cu
CES:

 Centru de resurse pentru elevii cu CES
 Planul de activitate al CREI și serviciului psihologic

 Clasa multimedia dotată cu tablete, calculatoare, tablă 
interactivă

 Registre ale psihologului
 Note informative, rapoarte, procese verbale

Constatări Instituția dispune de un mediu accesibil pentru incluziunea elevilor cu 
CES în activitate alături de ceilalți elevi. 

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat 1,5

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 Cadrele didactice utilizează tehnologiile informaționale și de 
comunicare adaptate la necesitățile tuturor elevilor, inclusiv ale elevilor
cu CES.
În instituție sunt cabinete dotate cu TIC:

 Clasa multimedia dotată cu 18 tablete, 1 laptop, 1 tablă 
interactivă; proiector

 Cabinet de informatică dotat cu 20 calculatoare, 1 proiector

 Cabinet de biologie – proiector și laptop
 Comisia claselor primare – laptop

 Educația muzicală – laptop
 Biblioteca – sală de lectură, laptop

 Cabinet de limba franceză –2  laptopuri
 CREI – calculator
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 Registre școlare

 Proiecte didactice de lungă durată
Toate calculatoarele sunt conectate la internet prin fibra optică

Constatări Instituția crează condiții pentru realizarea unui proces instructiv-
educativ de calitate. Mijloacele de învățământ și auxiliare curriculare 
sunt puse în aplicare, utilizând tehnologii informaționale și de 
comunicare.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat 1,5

 Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 3.3: 5,50 puncte

Dimensiunea III 
Incluziune 
educațională

Puncte forte Puncte slabe

 Existența unui Centru de 
resurse dotat și funcțional

 Serviciul psihologic
 Baza materială 

corespunzătoare obiectivelor 
curriculare, capabilă să asigure 
un învățământ eficient și 
calitativ

 Acces la informație prin 
intermediul internetului

 Comunicare on-line în cadrul 
comunității școlare

 Activitatea grupului de lucru 
intrașcolar

 Activitatea comisiilor metodice
 Activitatea eficientă a CMI

 Proces educațional la 
distanță, care  n-a 
permis implicarea 
tuturor elevilor în 
diverse activități

 Buget deficitar, care 
nu permite 
completarea bazei 
tehnico –materiale 

 Interes scăzut al unor 
elevi pentru învățare 

 Părinți  plecați, copii 
rămași fără 
supraveghere.

                              Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ

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

Punctaj maxim acordat 13
Domeniu:  Management
Indicator4.1.1. Orientarea spre creșterea calității educației și spre îmbunătățirea continuă a resurselor 
umane și materiale în planurile strategice și operaționale ale instituției, cu mecanisme de monitorizare a
eficienței educaționale.

Dovezi  Proiect instituțional pentru anii 2019-2024.
 Plan anual de dezvoltare pentru anul de studii 2020-2021.
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 Monitorizarea permanentă a rezultatelor obținute în procesul 
instructiv-educativ și ajustarea planurilor operaționale la 
obiectivele strategice prin elaborarea:

 Raportului cu privire la rezultatele procesului instructiv 
îe clase, pe disciplini;

 Raportul cu privire la rezultatele evaluărilor naționale în 
claselea IX și XII

 Raportul (1-edu/ȘGL-1) de activitate a instituțieila 
început de an școlar

 Baza de date  a angajaților liceului.
 Raportul statistic la final de an școlar.
 Raportul cu privire la înmatricularea elevilor în clasa I

Prezentat la CP din  28  august 2020.
 Raportul privind realizarea Planului managerial anual al 

instituției privind activitatea metodică și de organizare a 
procesului instructiv-educativ.

 Asigurarea calității educației prin realizarea integrală a 
curricula școlară, a obiectivelor și activităților din planul 
anual de activitate

 Decizia CA din 20.10.2020 Cu privire la calitatea  
elaborării proiectelor de lungă durată la disciplinele de 
studii

Constatări Instituția demonstrează sisematic în PAI și PDI orientarea spre 
creșterea calității educației și spre îmbunătățirea continuă a resurselor 
umane și a bazei tehnico- materiale

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0.75

Punctaj acordat  1.5

Indicator 4.1.2. Realizarea efectiva a programelor și activităților preconizate în planurile strategice și 
operaționale ale instituției, inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și elevilor. 

Dovezi  Realizarea obictivelor preconizate în Proiectul instituțional 
pentru anii 2019-2024 și în Planul anual de activitate a liceului 
pentru anul de studii 2020-2021

 Consiliul elevilor și planul de activitate a acestora
 Monitorizarea realizării eficiente a obiectivelor curriculare la 

toate disciplinile școlare
 Susținerea periodică, conform cerințelor și a graficului, a 

cursurilor de formare continuă de către toate cadrele didactice. 
 Realizarea la nivel a activității cu elevii dotați, pregătindu-i 

pentru participarea la concursurile la disciplinele de studiu
 Activități extracurriculare

 Procesele verbale ale CA, CP și comisiilor metodice.
 Rapoarte, note informative , fișe de evaluare.
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Constatări Instituția realizează obiectivele curriculare, activitățile din planul anual 
al liceului.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat 1,5

Indicator 4.1.3. Asigurarea, în activitatea consiliilor și comisiilor din Instituție, a modului 
transparent, democratic și echitabil al deciziilor cu privire la politicile instituționale, cu aplicarea 
mecanismelor de monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui model eficient de 
comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate.

Dovezi  Procesele verbale ale CP și CA

 Procesul verbal al CP din cu privire la rezultatele examenelor de 
absolvire a treptei gimnaziale și liceale, 

 Certificatele de absolvire a treptei gimnaziale și registrul de 
evidență a acestora.

 Diplomele de BAC și registrul de evidență a acestora
 ROI este adus la cunoștința cadrelor didactice și elevilor contra 

semnătură
 Rezultatele obținute la tezele semestriale și la probele de 

evaluare sumative

 Rezultatele semestriale și anuale, obținute la disciplinele de 
studiu.

Constatări În instituție se promovează activități de informare a cadrelor didactice, 
părinților , elevilor, asigurând modul transparent, democratic și 
echitabil referitor la politicile instituționale. Sunt implicate toate 
comisiile, consiliile în monitorizarea eficienței educaționale.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0.75

Punctaj acordat 1.5

Domeniu Capacitatea instituțională: 
Indicator 4.1.4. Organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunea instituției de 
învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia.

Dovezi  Instituția este reparată capital, este termoizolată
 Sălile de clasă corespund cerințelor igienico-sanitare

 Toate sălile de clasă și cabinetele de studiu sunt dotate cu 
mobilierul necesar, corespunnzător vârstei elevilor

 Blocul alimentar este reparat capital, este asigurat cu inventarul
necesar

 14 cadre didactice sunt asigurate  cu laptopuri
 Cabinetul de informatică este dotat cu 20 calculatoare, 

proiector.
 Clasa multimedia dotată cu 18 tablete, laptop, tablă interactivă,

proiector
 Cabinetul de biologie este dotat cu laptop, proiector

 Există cabinet metodic dotat cu calculatoare.
 CREI dotat cu material didactic, calculator, imprimantă.

 Toate sălile de clasă și cabinetele de studiu sunt conectate la 
internet prin fibră optiă

 Liceul este dotat cu monitorizare video.
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Constatări Instituția asigură organizarea procesului educațional în raport cu 
obiectivele și cu misiunea sa, printr-o infrastructură în cea mai mare 
parte adaptată necesităților sale. Procesul instructiv –educativ se 
realizează prin utilizarea echipamentelor, materialelor didactice, TIC 
realizând obiectivele curriculare în raport cu misiunea instituției. 

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 În instituție sunt prezente echipamente, materiale curriculare, 
materiale didactice, TIC  necesare pentru organizarea procesului 
instructiv-educativ.

 Fiecare cadru didactic dispune de acces la internet, de literatură
metodică specifică disciplinei predate, de materiale didactice în 
format electronic, proiectări de lungă durată, proiecte didactice
la zi sau pe unități de învățare.

 Instituția este dotată cu 59 de calculatoare / laptopuri.   
 Sunt organizate activități extracurriculare conform planului 

anual de activitate
 Activitatea cercurilor artistice, a secțiilor sportive asigură 

realizarea doleanțelor elevilor.

Constatări Procesul instructiv-educativ este organizat cu utilizarea 
echipamentelor, materialelor didactice necesare pentru realizarea 
obiectivelor curriculare.

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  Pentru realizarea finalităților  curriculare în instituție activează 
21 cadre didactice, 19 sunt deținătoare de grade didactice

 2 cadre didactice –gradul didactic superior
 1 cadru didactic – grad didactic întâi.
 16 cadre didactice  - grad didactic doi

 Contractele individuale de muncă
 Fișa postului a angajaților

 Contractul colectiv  de muncă
 Statele de personal completate

 Dosarele personale ale angajaților
 Registrul de ordine cu privire la personal

 Registrul de ordine cu privire la activitatea de bază

 Planul anual de activitate al liceului pentru anul 2020-2021

 Planul anual de activitate al directorului adjunct
 Activitatea  comisiilor metodice
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 Planul perspectiv de formare continuă al cadrelor didactice

 Graficul formării continue al cadrelor didactice
 Comisia de atestare formată prin ordinul nr 145 din 17 . 09 

2020

Constatări În liceu există un număr suficient de cadre didactice și auxiliare pentru 
realizarea finalităților stabilite prin curriculum-ul național. Instituția 
asigură încadrarea personalului didactic calificat prin 91,47% de cadre 
didactice deținătoare de grade didactice. Toate obiectele prevăzute de 
plan – cadru sunt predate de profesori specialiști.
Existăplanul perspectiv al necesarului de cadre pentru următorii 5 ani. 
Există planul operaționalde formare continuă. Documentația comisiei 
de atestare.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare 
conform criteriilor: 1

Punctaj acordat 1

Domeniu:  Curriculum / proces educațional..
Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condițiile locale și instituționale, în limitele 
permise de cadrul normativ.

Dovezi  Curriculum modificat a fost adaptat la condițiile locale și 
instituționale în cazul copiilor cu CES

 Au fost formate echipele PEI prin ordinul nr 84 din 01.09.2020

 A activat comisia multidisciplinară, creată prin ordinul nr. 82 
din 01.09.2020

 A fost desemnat coordonator CREI prin ordinul nr 83 din 
01.09.2020

 Au fos t elaborate 6 PEI – uri pentru cei 6 elevi cu CES.
 Disciplinile opționale au fost repartizate conform cererilor 

elevilor.
 Listele elevilor la orele opționale au fost  aprobate de 

directorul liceului
 Proiectarea de lungă durată a orelor opționale

 Proiecte de scurtă durată a orelor opționale

Constatări Cataloagele școlare, rapoartele evaluărilor interne, notele informative 
prezentate la CA și CP sunt drept dovadă că Curriculum național  se 
aplică, obiectivele curriculare sunt realizate. PEI – urile elaborate sunt 
realizate. 

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat 1.5

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate 4.1: 10 puncte
Standard: 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport cu 
finalitățile stabilite prin curriculum național.
Domeniu:  Management
Indicator4.2.1. Monitorizarea, prin proceduri specifice, a realizării curriculumului (inclusiv componenta 
raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI).

Dovezi Monitorizarea realizării curriculei a fost realizată prin:
Evaluarea frontală
 Orele opționale (toate treptele de școlarizare): Crearea contextului 

de predare -  învățare și evaluare în cadrul orelor opționale și 
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asigurarea intereselor elevilor la aceste lecții. 
 Dezvoltarea personală (toate treptele de scolarizare): Căi de 

formare a competențelor civice și de dezvoltare a valorilor umane 
în cadrul orelor de dezvoltare personală.                   

 Implementarea Curriculei 2019 în cl V; a VI
Evaluarea tematică
 Educația plastică(treapta primară) În liceu există resurse 

educaționale necesare pentru realizarea unui proces instructiv-
educativ de calitate, conform cerințelor curriculare:

Evaluarea în complex
Controlul complex al clasei a XII-a, a IX-a
- asistența la ore
- evaluări, pentru a determina
nivelul  pregătirii  pentru  examenele  de  absolvire
Evaluare - control personal
 Informatica: Antrenarea elevilor în procesul de evaluare a 

competențelor formate.
Control de revenire la educația fizică: 

Organizarea orelor de educație fizică în contextul specific perioadei actuale. 
(X)

 Fișele de observare în cadrul asistențențelor la ore
 Baza de date cu referire la rezultatele elevilor la finene 

semestrelor de studii, la finele anului de studii, a treptelor de 
școlaritate.

 Rezultatele probelor de evaluare finală, examenelor de 
absolvire.

 Situația cu referire la absenteismul elevilor pe parcursul anului 
de studii.

 Fișele de evaluare a performanțelor angajaților liceului.

Constatări Monitorizarea internă de către administrația instituției s-a ralizat în 
conformitate cu planul anual de activitate al liceului pentru anul de 
studii 2020-2021
S-a realizat monitorizarea în baza Legii  270/2018, în scopul stabilirii 
sporului pentru performanță al angajaților. Fișele de autoevaluare sunt 
completate de către cadrele didactice  și manageriale, evidențiindu-se 
activitățile realizate și rezultatele / performanțele obținute.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare 
conform criteriilor: 1

Punctaj acordat 1

Indicator 4.2.2. Prezența, în planurile strategice și operaționale, a programelor și activităților de 
recrutare și de formare continuă a cadrelor didactice din perspectiva nevoilor individuale, instituționale 
și naționale.

Dovezi  Strategia de formarea continuă a corpului didactic – parte 
componentă a planului anual de activitate pentru anul de studii 
2020-2021

 organizarea activităților de formare /de diferite nivele / :

 participarea la ședințele  comisiilor metodice

  Seminar – training, mese rotunde: 
Seminare metodice:  „Evaluarea digitală - oportunitate de apreciere
și notare în contextul social - actual.”
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Masă - rotundă: „Utilizarea platformelor și aplicațiilor online în 
procesul educațional: realizări și practici de succes.”

 Consiliu profesoral tematic: „Aspecte metodice specifice de 
organizare a predării, învățării și evaluării în cadrul procesului 
educațional,conform modelului aprobat”

 Studierea experienței avansate 
Individualizarea instruirii în procesul educațional:

 Seminare instructive, ore curriculare și extracurriculare 
demonstrative cu evaluarea lor, participarea la seminarele de diferit 
nivel / raional, republican /

 Comunicare în cadrul CA despre activitatea colectivului profesoral în 
vederea studierii problemei metodice: „Identificarea căilor 
oportune de implementare a curriculei școlare, în vederea 
eficientizării procesului educațional actual.” (anul I).

 atestarea cadrelor didactice (confirmarea / conferirea gradelor)

 participarea la ședințele comisiilor metodice, prin promovarea 
lecțiilor demonstrative, a activităților extracurs.

 realizarea parteneriatului didactic prin asistențe la ore

 evaluarea activității cadrelor didactice în cadrul controalelor 
preventive, tematice, frontale, de revenire.

 participarea la  cursurile de formare continuă cu prezentarea 
rapoartelor după revenire;

 lucrul asupra temelor metodice, asupra portofoliilor profesionale

 Comunicări în cadrul ședințelor comisiilor metodice:
 Despre organizarea interasistențelor și rolul lor în procesul 

de formare continuă;
 Despre activitatea comisiilor metodice în vederea 

implementării curriculum-ului modernizat.
 Despre studierea temelor metodice ale membrilor comisiilor 

metodice.

 Deținerea, cunoașterea și punerea în aplicare a tuturor documentelor
reglatoare, elaborate de MECC, DE Drochia 

 Documentația comisiei de atestare

 Certificate, acte care atestă formarea continuă a cadrelor didactice

Constatări Instituția monitorizează permanent necesarul de cadre, contribuie la 
realizarea cererii de formare continuă a cadrelor didactice și de 
creștere a nivelului profesional.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0.75

Punctaj acordat 0.75

Domeniu Capacitatea instituțională: 
Indicator 4.2.3. Existența unui număr suficient de resurse educaționale (umane, materiale etc.) pentru 
realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național.

Dovezi În liceu există resurse educaționale necesare pentru realizarea unui 
proces instructiv-educativ de calitate, conform cerințelor curriculare:

 Toate obiectele de studiu prevăzute de plan –cadru sunt 
predate de specialiști:

 Din 21 profesori, 19 dețin grade didactice.

 Toți profesorii au în dotare calculator de masă sau laptop.
 Toate sălile de clasă și cabinete de studiu sunt conectate la 

internet prin fibra optică.
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 Clasa multimedia este dotată cu 19 tablete, proiector, tablă 
interactivă, laptop.

 Cabinetul de informatică este dotat cu 20 calculatoare

 În instituție sunt 7 proiectoare, laptopuri – 7.
 Sălile de clase sunt dotate cu mobilier nou, ce corespunde 

vârstei elevilor. 

Constatări Instituția dispune de resursele umane și materiale neceasare pentru 
realizarea unui proces educațional eficient și de calitate.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0.5

Punctaj acordat  1

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  Decizia CA din   25.01.2021 privind rezultatele controlului 
tematic
Educația plastică(treapta primară) În liceu există resurse 
educaționale necesare pentru realizarea unui proces instructiv-
educativ de calitate, conform cerințelor curriculare;

 Fișele de asistență la ore și de evaluare a acestora
 Decizia CA din 27.11.2020 privind rezultatele evaluarii frontale

 Orele opționale (toate treptele de școlarizare): Crearea contextului de 
predare -  învățare și evaluare în cadrul orelor opționale și asigurarea 
intereselor elevilor la aceste lecții. 

 Dezvoltarea personală (toate treptele de scolarizare): Căi de formare a 
competențelor civice și de dezvoltare a valorilor umane în cadrul orelor de
dezvoltare personal, process verbal al CA din  28.03.2021                

  Implementarea Curriculei 2019 în clasa a V-a, VI-a, process verbal al CA 
din  18.04.2021

 Decizia CA din 28.03.2021 despre rezultatele evaluării  personale la   
Informatică: Antrenarea elevilor în procesul de evaluare a competențelor 
formate.

 Decizia CA din 27.11.2020 cu privire la rezultatele controlului de revenire   
la educația fizică: Organizarea orelor de educație fizică în contextul 
specific perioadei actuale. (X) 

 Mijloacele TIC  în dotarea instituției.
 Realizarea unei educații incluzive.

Constatări Instituția monitorizează eficient și asigură centrarea pe standardele de 
eficiență a învățării , utilizarea resurselor educaționale, aplicarea 
strategiilor didactice interactive, utilizarea TIC la ore și la activitățile 
extracurriculare.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat 1.5
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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  Monitorizarea elaborării proiectelor didactice de lungă durată 
pentru anul curent de studii.

 Asistența la ore; monitorizarea  elborării proiectelor didactice a 
lecțiilor

 Activități metodice în cadrul ședințelor comisiilor metodice.

 Întruniri metodice organizate de DE Drochia.
 Organizarea seminarelor metodice din perspectiva curriculei 

modernizate și a temei de cercetare.
 Participarea la stagii de formare continuă și realizarea 

schimbului de experiență.
 Susținerea orelor publice și debrifarea lor de către membrii. 

comisiilor metodice și directorul adjunct pentru instruire
 Rapoarte, note informative, comunicări

Constatări Cadrele didactic elaborează proicte didactice de lungă și scurtă durată 
în conformitate cu principiile educației centrate pe elev și pe formarea 
de competențe în baza Standardelor de  eficiență a învățării.
Proiectele de lungă durată sunt discutate în cadrul ședinței comisiilor 
metodice , coordonate de directorul adjunct și semnate / aprobate de 
directorul liceului.

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  Planul anual de activitate a liceului
 Probe de evaluare sumative la sfârșit de semestru

 Tezele semestriale în clasele liceale
 Rezultatele examenelor de BAC, sesiunea 2018-2019; 2019-

2020; 2020-2021
 Rezultatele obținute la examenele de absolvire a treptei 

gimnaziale, sesiunea 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021
 Proces verbal al CA din 21.04.2021  cu privire la rezultatele 

controlului complex al claselor a IX și a XII, despre nivelulde 
pregătire pentru examnele de absolvire a treptei gimnaziale și 
liceale.

Constatări Administrația liceului monitorizează progresul dezvoltării fiecărui elev 
prin controale tematice, frontale, de revenire, prin asistențe la ore, prin
probe de evaluare.
Cadrele didactice evaluiază rezultatele școlare în conformitate cu 
standardele de eficiență a învățării, Referențialul de evaluare, 
Regulamentul  privind evaluarea și notarea rezutatelor școlare, 
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promovarea și absolvirea învățământului primar și secundar; 
Instrucțiunea privind ”Managementul temelor pentru acasă în 
învățământul primar, gimnazial, liceal”.
În anul de studii 2020-2021 pandemia COVID – 19 a afectat 
semnificativ procesul de evaluare a rezultatelor  învățării, dar CD au 
găsit ieșire din situație, utilizând platforme online, aplicând forme de 
evaluare digitală.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat 1,5

Indicator 4.2.7  Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu misiunea 
școlii, cu obiectivele din curriculum și din documentele de planificare strategică și operațională.

Dovezi  Planul anual de activitate a liceului pentru anul de studii 2020-
2021

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație 
pentru anul de studii 2020-2021

 Planul de activitate al Consiliului Elevilor pentru anul de studii 
2020-2021.

 Proiecte didactice la dezvoltarea personală
 Activități în cadrul ședințelor comisiilor metodice și decadelor la

disciplinele școlare.

Constatări Planul anual de activitate al liceului pentru anul de studii 2020-2021 
include activități extracurriculare în corcondanță cu misiunea liceului

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat  1,5

Indicator 4.2 8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/ copii, întru a obține rezultate în 
conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES care 
beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI).

Dovezi  Registrul de evidență a manualelor eliberate la clasă.
 Shema de închiriere a manualelor

 Asigurarea elevilor liceului cu manuale în proporție de 100 %
 Există bibliotecă școlară, care dispune de sală de lectură

 Registrul de evidență a fondului de manuale, a fondului de carte
 Registrul de evidență zilnică a activității bibliotecii 

Constatări Instituția asigură dotarea minimă a cabineteor de studii și 
laboratoarelor existente. Din lipsă de finanțe nu este posibil de 
completat baza tehnico- materială a instituției.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat 1

Punctaj acumulat pentru standardul 4.2  = 9.75 puncte
Standard: 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul 
educațional.
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Domeniu:  Management
Indicator4.3.1. 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  În procesul educațional sunt utilizate echipamente, materiale 
didactice și nedidactice necesare realizării obiectivelor curriculare

 Materiale și echipamente didactice.

 TIC
 Spații corespunzătoare disciplinelor școlare

 Rapoarte financiare prezentate la adunările generale ale părinților ( în
anul de studii 2020-2021 nu s-a reușit din cauza pandemiei COVID 19.

Constatări Instituția garantează accesul tuturor copiilor la toate resursele educaționale 
și asigă parțial, din cauza condițiilor impuse de situația pandemică,  
participarea părinților și elevilor în luarea deciziilor referitor la optimizarea 
acestora. 

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,5

Punctaj acordat 1

Domeniu Capacitatea 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 modificai 
sau a PEI.

Dovezi  Planul anual de activitate  al liceului
 Ordin de desemnare a administratorului SIME.
 Ordin cu privire la administratorul SAPD și SIPAS.
 Graficul de susținere a probelor de evaluare sumativă la 

obiectele de studiu, orarul tezelor semestriale și probelor de 
evaluare finlă.

 Analiza rezultatelor sesiunii de susținere a tezelor semestriale.
 Analiza rezultatelor evaluărilor sumative la final de semestru, an

de studii.

Constatări Instituția are o bază temeinică de date privind performanțele tuturor 
elevilor și mecanizmele de valorificare a potențialului creativ al 
acestora, care este actualizată la final de fiecare semestru și an de 
studii, inclusiv rezultatele parcurgerii PEI.

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  În instituție sunt create condiții pentru promovarea succesului 
elevilor.

 Ordinul nr 158-A,  Cu privire la organizarea și desfășurarea 
olimpiadelor locale la disciplinele de școlare

 Participarea elevilor la activitatea cercurilor artistice și secțiilor 
sportive.
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 Crearea posibilităților de manifestare a creativității, inițiativei în
organizarea activităților extrașcolare

 Planul de activitate al Consiliului elevilor

 Succesul este motivat cu diplome, ordine de mulțumire
 Panoul copiilor de succes cu genericul „Cu ei ne mândrim”

 Stimularea succesului și rezultatelor în cadrul concursurilor 
locale, raionale, naținale, prin acordarea diplomelor de merit.

Constatări În instituție sunt create condiții pentru susținerea și promovarea 
succesului elevilor. Elevii sunt motivați să participe la diverse activități, 
concursuri. Este realizată o politică obiectivă, echitabilă și transparentă 
de promovare a succesului școlar.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0.75

Punctaj acordat 1.5

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

Dovezi  Planul anual de activiate al liceului pentru anul de studii 2020-
2021

 Portofoliul comisiilor metodice

 Dotarea cabinetelor cu TIC
 Proiecte didactice

 Activități extracurriculare
 Fișele de asistență la ore.
 Seminare metodice și informative pentru cadrele didactice. 

Constatări Instituția încadrează sistematic elevii în învățarea interactivă prin 
cooperare, formându-le abilități de auto dezvoltare.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat 1,5

Punctaj pentru ctandardul de calitate 4.3:  5,5 puncte

Dimensiunea IV 
EFICIENȚĂ 
EDUCAȚIONALĂ

Puncte forte Puncte slabe

 Existența condițiilor adecvate de 
activitate pentru angajați și elevi

 Dotarea instituției cu mobilier 
corespunzător vârstei elevilor

 Dotarea liceului cu materiale 
didactice, echipamente necesare 
realizării obiectivelor curriculare

 Asigurare cu cadre profesioniste 
pentru toate disciplinele de studiu

 Instruirea/formarea continuă a 
cadrelor didactice 100%

 Instruirea, formarea angajașilor, 
informarea părinților, elevilor cu 
aplicarea procedurilor  legale în 
organizarea instituțională și de 

 Procesul educativ la 
distanță n-a permis 
realizarea tuturor 
activităților și a limitat 
implicarea numărului 
de elevi

 Deficit de buget, care 
nu permite 
completarea/moderniz
area bazei tehnico 
materiale a liceului

 Scădere inresesului 
unor elevi pentru 
învățare și implicare în 
activitatea școlii
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intervenție în cazuri de abuz, 
neglijare și violență;

 Organizarea diveritor activități de 
prevenire și combatere a violenței în
rândul elevilor

 Accesul la informație prin 
intermediul internetului

                   
                      Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN
Standard: 5.3.1. 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 inter-relaționării 
genurilor. 

Dovezi  ROI, aprobat la ședința CP din 28.08.2020 prevede combaterea 
cazurilor de violență în rândul elevilor

 Planul anual de activitate al liceului pentru anul de studii 2020-
2021

 Activitatea serviciului psihologic
 Planul de activitate al psihologului școlar,  prevede activități de 

conciliere psihologică pentru elevi
 Fișele de post ale angajaților

 Implementarea curriculumului la disciplina Dezvoltarea 
personală

 Informarea angajaților contra semnătură cu Ordinul nr 77 din 
22.02.2013 ”Cu privire la ANET


Constatări Liceul implementează politici naționale și activități de promovare a 

achității de gen. Sunt informați părinții cu prevederile documentelor în 
vigoare.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat 1,5

Domeniu   Capacitatea instituțională:     
Indicator 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării cadrelor 
didactice în privința echității de gen.

Dovezi  Certificatele de formare a cadrelor didactice cu tematici ce țin 
de echitatea de gen

 Cursuri de formare, seminare raionale
 Activități cu elemente de training organizate de directorul 

adjunct pentru educație, psihologul școlar.
 Proiecte didactice ale activităților extrașcolare, care 

promovează echitatea de gen

Constatări Instituția planifică și utilizează resurse pentru formarea cadrelor 
didactice în privința echității de gen. Sunt organizate activități de 
informare a elevilor și părinților referitor la problema dată.
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Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,50

Punctaj acordat 1,00

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  Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație
 Planul de activitate al Consiliului Elevilor

 Planul de activitate al comisiei metodice a diriginților de clasă
 Proiecte didactice

 Chestionare promovate cu elevii și părinții acestora
 Note informative referitor la activitățile desfățurate.

Constatări În liceu sunt organizate activități în vederea formării unui 
comportament nediscriminatoriu în raport cu genul.

Pondere și punctaj 
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare 
conform criteriilor: 
0,50

Punctaj acordat 1,00

Punctaj acumulat pentru standardul de calitate  5.1 : 3.5 puncte

Dimensiunea V.
Educație sensibilă la gen

Puncte forte Puncte slabe

 Asigurarea elevilor cu 
asistență psihologică

 Realizarea activităților 
curriculare și 
extracurriculare de 
promovare a echității de 
gen

 Implicarea scăzută a 
părinților și a 
comunității în activități 
cu teme privind 
echitatea de gen

Analiza SWOT
a activității IP LiceulTeoretic ”IonCreangă” în perioada evaluate 2020-2021

Puncte forte Puncte slabe

 Cadre didactice cu pregătire 
profesională corespunzătoare 
foarte bună

 Acces la informație prin 
intermediul internetului

 Existența cabinetelor școlare 
dotate cu material didactic și 
mijloace TIC

 Existența CREI
 Existența serviciului psihologic
 Dotarea sălilor de clasă și a 

cabinetelor școlare cu mobilier 

 Micșorarea numărului de elevi 
din cauza plecării peste hotare

 Uzura fizică a unor materiale 
didactice și mijloace TIC 
existente în liceu

 Lipsa interesului pentru 
învățare a unor elevi

46



corespunzător vârstei elevilor

oportunități riscuri

 Diversificarea ofertei de formare 
continuă a personalului didactic 

 Creșterea accesului la sursele de 
informare

 Scăderea populației școlare
 Preocuparea în mică măsură a 

părinților în educația copiilor
 Deficitul de buget
 Pandemia COVID 19


Tabel privind nivelul de realizare a standardelor:

Standardul de 
calitate

Punctaj maxim Anul de studii 2020-2021

Autoevaluare, puncte Nivel de realizare, %

1.1 10 8,00 80.00

1.2 5 4,00 80

1.3 5 4.00 80

2.1 6 4.50 75

2.2 6 3.75 62.50

2.3 6 4.50 75

3.1 8 6.50 81.25

3.2 7 5.50 78.57

3.3 7 5.50 78.57

4.1 13 10 76.92

4.2 14 9.75 66.07

4.3 7 5.50 78.57

5.1 6 3,50 58.33

total 100 75.00 75.00

Acordarea calificativului

Foarte bine 86 - 100%

Bine 64 – 85,99%

Satisfăcător 50 – 63,99 %

nesatisfăcător 0 – 49,99   %

În baza punctajului obținut și a procentului de realizare, instituției I se atribuie calificativul: 
Bine.

Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere

Anul de studii Nr total cadre  de 
conducere

Rezultatele prezentării raportului anual de 
activitate

Se aprobă Nu se aprobă

2020-2021 3 Se aprobă

Membrii comisiei de autoevaluare:
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Alexandruc Aliona
Guțu Igor
Guțu Ludmila
Oloinic Ala
Nicoara Tatiana
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