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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANŢĂ, PROTECŢIE 

Standard 1.1.Instituţia de învăţământ asigură securitatea şi protecţia tuturor 

elevilor/ copiilor 

Domeniu: Management 

Indicator 1.1.1. Prezenţa documentaţiei tehnice, sanitaro-igienice şi medicale şi 

monitorizarea permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

Dovezi  - Autorizaţia sanitar-veterinară nr.007237/ din 28.10.2020, 

eliberată de către CSP Chișinău 

- Planul anual de activitate  , pentru anul de studii 2020-2021, 

aprobat la şedinţa Consiliului pedagogic nr.1  

- Planul de acţiuni  managerial cu privire la redeschiderea şi 

reluarea activităţii în Grădinița , în contextul pandemiei 

COVID-19, coordonat de DGETS, aprobat de directorul 

instituţiei; 

- Ordinul  cu privire la prevenirea şi întreprinderea măsurilor 

profilactice în situaţii pandemice Covid-19; 

- Ordinul  cu privire la informarea personalului instituţiei cu 

instrucţiunea de respectare a regimului sanitar în perioada 

pandemică. 

-  Procesul-verbal cu privire la investigarea apei potabile din 

grădiniţă; 

- Ordinul cu privire la organizarea şedinţelor cu părinţii, cu 

privire la respectarea instrucţiunilor de frecventare a grădiniţei 

pe timp de pandemie; 

- Ordinul  cu privire la redeschiderea instituţiei în perioada 

pandemică COVID- 19. 

Monitorizare tematică. 

 

Constatări Instituţia deţine documentaţia tehnică, sanitaro-igienică şi 

medicală prin care se atestă pregătirea pentru desfăşurarea 

procesului educaţional. În planificarea activităţii instituţiei sunt 

prevăzute acţiuni de respectare a regimului sanitaro-

epidemiologic, realizarea cărora sunt monitorizate de asistenta 

medicală prin controale operative cu privire la starea sanitară a 

spaţiilor grădiniţei, verificarea sistematică a blocurilor sanitare, 

examinarea stării de sănătate a copiilor, desfăşurarea 

activităţilor recreative şi organizarea exerciţiilor dinamice 

matinale. Personalul instituţiei este supus periodic examenului 

medical, în corespundere cu cerinţele în vigoare. Lucrătorul 

medical completează sistematic registrele de evidenţă a stării 

de sănătate a copiilor şi a personalului instituţiei, a acţiunilor de 

respectare a regimului sanitaro-epidemiologic.  

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 1 
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Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei şi a securităţii instituţiei şi a siguranţei tuturor 

elevilor/ copiilor pe toată durata programului educativ 

Dovezi - Planul anual de activitate a IET  pentru anul de studii 2020-

2021,   

- Consiliul Pedagogic  ,, Copiii şi siguranţa personală”; Notă 

informativă. 

- Evaluări operative permanente:  

* Funcţionarea prizelor, întrerupătoarelor şi aparatelor 

electrice; 

* Controlul fixării securizante a dulapurilor, poliţilor din sala si 

de  grupă, sala de muzică; 

* Controlul stării uşilor şi a porţilor pe parcursul zilei, întru 

evitarea persoanelor străine; 

* Controlul respectării de către angajaţi a IOVSC în timpul 

iernii- ţurţuri., gheţuş. 

-Ordinul  cu privire la respectarea  

„ Instrucţiunii despre vieţii şi sănătăţii copiilor din instituţie”. 

Monitorizare operativă 

Monitorizare cu privire la respectarea securităţii muncii, 

protecţia muncii şi civilă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Registrul de evidenţă a vizitatorilor. 

Constatări În instituţie permanent se desfăşoară activităţi ce ţin de 

securitatea şi siguranţa copiilor. Securitatea instituţiei şi 

siguranţa copiilor pe toată durata programului educativ este 

asigurată prin angajarea personalului de pază în instituţie, 

asumarea răspunderii angajaţilor privind securitatea copilului 

prevăzute în Fişa de post şi în Regulamentul de organizare şi 

funcţionare. 

Persoanele străine, care vizitează instituţia sunt înregistrate în 

registru. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 1 

 

Indicator 1.1.3. Elaborarea unui programul/ orar al activităţilor echilibrat şi 

flexibil 

Dovezi  - Planul anual de activitate  pentru anul de studii 2020-2021, 

Compartimentul 1; ( Obiective generale, aprobat la şedinţa 

Consiliului pedagogic ;  

- Ordinul cu privire la respectarea regimului  de funcţionare a 

instituţiei de educaţie timpurie pentru anul de studii 2020-2021:  

*  Regimul zilnic de activitate cu copiii pe grupe, aprobat de 

directorul instituţiei; 

*  Orarul activităţilor fiecărei grupe, anul de studii 2020-2021. 
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- Consultaţie cu cadrele didactice  cu privire la corectitudinea 

elaborării proiectelor didactice ale activităţilor integrate. 

- Şedinţă cu părinţii ,, Menţinerea sănătăţii preşcolarilor şi 

igiena publică”. 

- Consiliul Pedagogic : „  Modalităţi de formare a deprinderilor 

de igienă personală la vârsta preşcolară”; Notă informativă. 

Constatări Instituţia respectă cerinţele de proiectare orară a activităţilor 

educaţionale. Planul de activitate al instituţiei conţine acţiuni 

de monitorizare/ control şi informare a părinţilor privind 

respectarea regimului zilei în instituţia preşcolară, în 

conformitate cu Instrucţiunea privind ocrotirea vieţii şi sănătăţii 

copiilor în IET.  Programul zilnic de activitate al grupei, care 

este afişat pe avizierul din fiecare grupă. Fiecare educator la 

grupă elaborează orarul activităţilor anuale, cât şi proiectarea 

activităţilor zilnice.  

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 1 

 

Domeniu: Capacitate instituţională 

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

masă etc., corespunzător particularităţilor psihofiziologice individuale. 

Dovezi  -  Planul anual de activitate pentru anul de studii 2020-2021, 

Compartimentul 1;  

- Seminarul teoretico- practic  cu privire la aspectele 

dezvoltării creativităţii respectiv vârstei copiilor”. 

- Ordinul  cu privire la inventariere; 

- Consiliul de administraţie : „ Rezultatele inventarierii 

bunurilor materiale- mijloacelor fixe ale IET”. 

- Registrul de evidenţă a bunurilor materiale; 

- Raportul statistic  al instituţiei din 2020; 

- Mese reglabile pentru copii cu 8 locuri; 

- Scaune pentru copii, corespunzător particularităţilor de 

vârstă; 

- Dulapuri pentru haine pentru fiecare copil; 

- Paturi şi lingerie de pat pentru fiecare copil. 

Constatări Instituţia îşi desfăşoară activitatea într-un edificiu acomodat 

dar dispune  de spaţii educaţionale adecvate ( dormitor, sala de 

grupă.). Spaţiul grupei este astfel organizat, încât să permită 

trecerea liberă de la un centru de activitate la altul. Sălile de 

grupă sunt dotate cu mobilier necesar: scăunele, măsuţe pentru 

copii, mese de birou pentru educator, dulapuri şi etajere pentru 

jucării, dulap pentru haine adulţi, dulap pentru veselă. Fiecare 

copil din instituţie este asigurat cu un loc la masă, pătuc pentru 

odihna pasivă, ce corespund nevoilor psihofiziologice 
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individuale ale copiilor.  

Instituţia de învăţământ asigură fiecărui copil un loc de lucru 

la masă, corespunzător taliei, particularităţilor psihofiziologice 

individuale. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj 

acordat:0,75 

 

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

dispozitive, ustensile etc.), în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici şi cu 

cerinţele de securitate 

Dovezi  - Demers  „ Cu privire la procurarea medicamentelor necesare 

pentru necesitatea grădiniţei”. 

 Procesul-verbal  al şedinţei Consiliului de administraţie, cu 

privire la rezultatele controlului epizodic: „ Formarea 

deprinderilor cultural- igienice în diferite momente de regim în 

timpul pandemiei COVID -19;  

- Consiliul de administraţie : „ Cu privire la respectarea 

regimului de temperatură în încăperile instituţiei”. Notă 

informativă. 

Dotarea instituției: 

- Maşina de spălat automată - 1buc; 

- 2 Fiere de călcat electric; 

- mașină de tocat carne; 

-Cântar de măsurare a mesei corporale; 

- cântar electronic  pentru bucătărie; 

Asigurarea angajaţilor cu echipament necesar în corespundere 

cu cerinţele Regulamentului sanitar pentru IET în timpul 

redeschiderii instituţiei. 

-Termometre non-contact pentru fiecare grupă; 

- Ecrane de protecţie;  

- Mănuşi şi măşti de unică folosinţă; 

- Mănuşi de cauciuc. 

- 3 pavilioane renovate în curtea instituţiei ( anul 2020-2021 

-Sală de muzică de muzică reparată capital. 

- Activitate extracurriculară: „ Povestea unui virus viclean”;  

„ Învăţăm să creştem sănătoşi”; distracţie sportivă. 

Constatări Fiecare grupă dispune de vestiar cu dulapuri pentru fiecare 

copil în care îşi păstrează lucrurile personale şi dulapuri pentru 

demonstrarea/ păstrarea lucrărilor copiilor în urma activităţilor 

desfăşurate. Sălile de grupă sunt înzestrate cu suficiente 

materiale didactice, repartizate pe centre de activitate.  

Cabinetul medical este dotat cu inventarul şi mobilierul 

necesar: metru, cântar, masă, dulap pentru medicamente, dulap 

pentru documentaţie, panou informativ. 
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În urma realizării proiectului , blocul alimentar a fost dotat cu 

echipamente noi de producţie: maşină electrică de tocat carne, 

frigidere, congelator, vase, containere, echipamente de 

curăţare. 

Instituţia este asigurată cu 8 calculatoare, 6 xerox, 5 printere.   

Instituţia dispune de sală de sport şi inventar sportiv dar care 

necesită reparație capitală. Sunt amenajate 3 terenuri de joacă. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform 

criteriilor: 0,5 

Punctaj acordat: 

0,5 

 

Indicator 1.1.6. Asigurarea cu spaţii pentru prepararea şi servirea hranei, care 

corespund normelor sanitare în vigoare privind siguranţa, accesibilitatea, 

funcţionalitatea şi confortul elevilor/ copiilor*(după caz) 

Dovezi  - Spaţiul pentru prepararea hranei; 

- Depozitul pentru păstrarea produselor; 

- Cântarul electronic; 

- Frigidere – 8 buc. 

- Cuptor electric ; 

- Maşina de tocat carne; 

- Asigurarea cu apă rece/ caldă; 

- Meniul zilnic (pentru 10 zile); 

- Panoul informativ „Colţișorul bucătarului”. 

- Fluturaşi informativi: „ Plantele medicale şi sănătatea 

copiilor”, „Vitaminele – izvor de sănătate, învăţăm să creştem 

sănătoşi”. 

-Ordunul  cu privire la constituirea comisiei de triere a 

bucatelor. 

- Consultaţie pentru părinţi : „ Alimentaţia şi igiena copilului”. 

- Consiliul de administraţie  „ Respectarea normelor naturale şi 

financiare ; perfectarea documentaţiei; activitatea comisiei de 

triere”; Notă informativă. 

Constatări Instituţia este asigurată cu spaţiu pentru prepararea hranei, care 

este izolat de celelalte spaţii ale grădiniţei. Se respectă cu 

stricteţe condiţiile de păstrare, prelucrare şi realizare a 

produselor alimentare şi a tehnologiei de pregătire a bucatelor. 

Hrana preparată este distribuită în fiecare grupă, conform 

graficului de eliberare a bucatelor, graficul de aprovizionare a 

grupelor cu hrană şi produse alimentare finite 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 1 
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Indicator 1.1.7. Prezenţa spaţiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de 

accesibilitate, funcţionalitate şi confort pentru elevi/ copii 

Dovezi  - Programul de dezvoltare a instituţiei, problema prioritară a 

instituţiei: reparaţii capitale a depozitului și blocului alimentar 

în anul 2021; 

- Registrul de igienizare a încăperilor; 

- Cerinţele pentru starea sanitară a spaţiilor şi măsurile de 

dezinfecţie necesare. 

- Masă rotundă cu cadrele didactice: „ Eu sunt exemplu bun 

referitor la modul sănătos de viaţă”. 

-Consultaţie pentru părinţi: „ Formarea deprinderilor de 

sănătate şi igienă la copiii de vârsta preşcolară”. 

- Editarea şi repartizarea prin grupe a buletinelor  sanitare cu 

informaţie despre bolile infecţioase, infecţii respiratorii 

răspândite la copii şi măsurile de profilaxie a acestora.  

- Consiliul Pedagogic ; Întrebarea:  

„ Formarea deprinderilor de sănătate şi igienă la copiii „; 

 Notă informativă 

- Control tematic: „ Formarea deprinderilor de educaţie  

ecologică şi menţinerea orinii publice la copiii preşcolari ”. 

 

Constatări Toate 16 grupe dispun de bloc sanitar. Personalul dispune de 

bloc aparte. Blocurile sunt dotate cu lavoare, apă caldă, 

prosoape pentru mâini  în conformitate cu numărul de copii, 

hârtie igienică, săpun lichid, detergenţi, soluţii de dezinfectare 

etc.  

 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 

0,5 

 

Indicator 1.1.8. Existenţa şi funcţionalitatea mijloacelor antiincendiare şi a 

ieşirilor de rezervă 

Dovezi  - Procesul-verbal  al şedinţei Consiliului de administraţie, cu 

privire la aprobarea planului de securitate antiincendiară; 

- Ordinul  cu privire la instruirea personalului didactic cu 

referire la organizarea matineelor de Crăciun; 

- Planurile de evacuare pentru fiecare grupă de vârstă; 

- Spaţiile educaţionale vizitate. 

Constatări Instituţia dispune de actul emis de Agenţia pentru 

Supraveghere Tehnică, Direcţia Supraveghere, prin care s-a 

constatat că la momentul inspectării normelor şi regulilor de 

apărare împotriva incendiilor, încălcări nu au fost depistate. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 

0,5 
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Domeniu: Curriculum/ proces educaţional 

Indicator 1.1.9. Desfăşurarea activităţilor de învăţare şi respectare a regulilor de 

circulaţie rutieră, a tehnicii securităţii, de prevenire a situaţiilor de risc şi de 

acordare a primului ajutor 

Dovezi  - Planul anual de activitate ,  pentru anul 2020-2021, aprobat la 

şedinţa Consiliului pedagogic, procesul -verbal   

- Planul anual de activitate  pentru anul 2020-2021, Obiectiv 

general  cu privire la renovarea inventarului de sport şi de joc 

pe terenurile instituţiei de învăţământ în vederea promovării 

unui mod sănătos de viaţă.   

- Evaluarea operativă : „ Cu privire la efectuarea lucrărilor de 

dezinfecţie şi dezinsecţie a încăperilor instituţiei necesare 

pentru redeschiderea instituţiei în perioada pandemică 

COVID-19”. 

- Ordinul  cu privire la instruirea educatorilor cu privire la 

protecţia vieţii şi sănătăţii copiilor, a securităţii şi sănătăţii 

angajaţilor; 

-  Fişele  asistărilor  la activităţile cadrelor didactice la 

activităţile instructive şi educaţionale din instituție. 

- Activităţi integrate.. 

- Seminar teoretico-practic cu cadrele didactice şi personalul 

nedidactic – trimestrial; cu privire la respectarea normelor 

sanitaro-epidimiologice. 

- Consultaţie cu cadrele didactice şi personalul nedidactic: 

„Respectarea normelor sanitaro- epidimiologice în grupă şi la 

terenul de joacă. Respectarea măsurilor de prevenire şi control 

a infecţiei”. 

- Şedinţa cu părinţii „ Să prevenim accidentele”; Notă 

informativă. 

Constatări În grădiniţă se desfăşoară diverse activităţi de învăţare şi 

respectare a regulilor de circulaţie rutieră, a tehnicii securităţii 

şi de prevenire a situaţiilor de risc. 

Fiecare grupă dispune de suficiente materiale didactice pentru 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţare a regulilor 

de circulaţie, a tehnicii securităţii şi de acordare a primului 

ajutor. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

Total standard 7,5 
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Standard 1.2. Instituţia dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecţiei 

integrităţii fizice şi psihice a fiecărui elev/ copil 

Domeniu: Management 

Indicator 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice şi operaţionale, a acţiunilor 

de colaborare cu familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituţii cu atribuţii 

legale în sensul protecţiei elevului/ copilului şi de informare a lor în privinţa 

procedurii legale de intervenţie în cazurile ANET 

Dovezi  - Planul anual de activitate a IET pentru anul 2020-2021, 

aprobat la şedinţa Consiliului pedagogic, procesul-verbal . 

Obiectiv de bază nr 8; nr.9.(Identificare în instituţie  a copiilor 

din grupul de risc şi crearea mediului favorabil de educaţie a 

acestora;). 

- Consiliul Pedagogic  „ Aplicarea procedurii de organizare 

instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiei 

preşcolare în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 

copilului (ANET). 

- Proiectările calendaristice şi proiectările tematice pentru anul 

de studii 2020-2021 în grupele de copii, aprobate de directorul 

instituţiei; 

- Procesul-verbal   al şedinţei Consiliului de administraţie, cu 

privire la numirea responsabilului ANET; 

- Planul de acţiuni ANET, aprobat la şedinţa Consiliului de 

administraţie. 

- Expoziţie: Literatură metodică la tema „ ANET”, combaterii 

violenţei la copii”. 

- Concursul desenelor pe asfalt: „ Lumea cu ochii de copii”. 

Constatări Instituţia proiectează sistematic acţiuni de colaborare cu 

familia, mai rar cu APL şi cu alte instituţii cu atribuţii legale în 

sensul protecţiei copilului, inclusiv acţiuni de informare a 

acestuia în privinţa procedurii legale de intervenţie în cazurile 

ANET. În Regulamentul Intern al instituţiei şi în fişele de post 

ale angajaţilor (la capitolul obligaţiile angajatului) se atestă 

prevederi cu privire la comportamentul şi acţiunile salariatului 

în caz de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. 

Comunitatea educaţională este informată în privinţa procedurii 

legale de intervenţie în cazurile ANET prin organizarea 

şedinţelor, afişarea informaţiei, desfăşurarea activităţilor în 

parteneriat cu părinţii. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform 

criteriilor:0,75 

Punctaj 

acordat:0,75 

 

Domeniu: Capacitate instituţională 

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

comunitare (servicii de sprijin familial, asistenţă parentală etc.) pentru asigurarea 
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protecţiei fizice şi psihice a copilului 

Dovezi  -Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de administraţie, cu 

privire la numirea responsabilului ANET; 

- Registrul de evidenţă a sesizărilor; 

- Planul de acţiuni pentru prevenirea violenţei pentru anul de 

studii 2020-2021; 

- Planul activităţilor de profilaxie a bolilor enterovirale, pentru 

anul de studii 2020-2021; 

- Paşaportul social al familiilor; 

- Consultaţiile online pentru părinţi, cu privire la măsurile de 

protecţie în perioada pandemică; 

- Panoul pentru părinţi „Drepturile copilului”; 

- Registrul de plângeri şi întrebări ale părinţilor. 

Constatări Instituţia dispune parţial de personal format pentru prevenirea, 

intervenţia în cazurile ANET. Recurge sporadic la serviciile 

resurselor existente din comunitate doar în cazuri de strictă 

necesitate. Instituţia organizează diverse activităţi de profilaxie 

a bolilor virale, întreprinde sistematic măsuri de protecţie a 

sănătăţii  pentru reducerea riscului de răspândire a infecţiei 

COVID -19. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform 

criteriilor: 0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional 

Indicator 1.2.3. Realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a oricărui tip de 

violenţă (relaţii elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar) 

Dovezi  - Rapoartele semestriale privind cazurile de abuz neglijare, 

exploatare, trafic al copilului; 

- Planul de acţiuni ANET pentru anul de studii 2020-2021, 

aprobat la şedinţa Consiliului de administraţie ; 

- Consultaţie cu cadrele didactice: „Cu privire la problemele 

de adatptare ale copiilor în grădiniţă”; „ educaţia centrată pe 

copil”. 

- Procesul-verbal  al şedinţei generale a părinţilor cu invitaţia 

reprezentanţilor serviciilor sociale cu genericul „ Instrucţiunea 

pentru părinţi privind redeschiderea şi luarea activităţii IET în 

contextul pandemiei COVID - 19”;  

- Procesul-verbal  al şedinţei Consiliului Pedagogic, „Cu 

privire la aprobarea planului consiliului de etică pentru anul 

2020-2021” . 

- Panoul „Drepturile copilului” cu rubricile: Drepturile şi 

obligaţiunile copiilor, Sfaturi pentru părinţi, Acte legislative şi 

Planul de activităţi ANET al instituţiei. 

Constatări Activitatea educativă în instituţie, este orientată spre 
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respectarea dreptului la educaţie a fiecărui copil indiferent de 

statutul social, etnie, religie, sex, capacitatea intelectuală. Se 

realizează activităţi menite să asigure un mediu educaţional 

favorabil, în care toţi copii să se simtă în siguranţă fizică şi 

psihică. 

Procesele-verbale şi listele cu semnăturile părinţilor denotă 

faptul că părinţii sunt informaţi cu privire la protecţia copiilor. 

În instituţie este amenajat panoul informativ cu materiale 

privind prevenirea şi combaterea violenţei. 

 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

 

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

dezvoltării fizice, mintale şi emoţionale şi implicarea personalului şi a partenerilor 

Instituţiei în activităţile de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătăţii 

Dovezi  - Ordinul nr. ___ din_______, cu privire la desemnarea 

coordonatorului acţiunilor de prevenire, identificare, raportare 

cu referire la cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 

copilului; 

- Ordinul  de constituire a Comisiei Multidisciplinare; 

- Ordinul  cu privire la constituirea Comisiei de etică;  

- Planul de acţiuni pentru prevenirea intoxicaţiilor alimentare 

pentru anul de studii 2020-2021; 

- Controalele operative: 

- respectarea regulilor igienice de profilaxie a infecţiei 

Covid-19 (septembrie 2020); 

- desfăşurarea acţiunilor de menţinere/ fortificare a sănătăţii 

în contextul pandemiei (septembrie, 2020). 

- Şedinţele generale cu părinţii : 

* „Formarea deprinderilor de igienă personală la copiii mici”; 

* „ Pregărirea instituţiei către perioada de asanare a copiilor”. 

* „Vaccinarea copiilor preşcolari” . 

Constatări Instituţia dispune de lucrător medical calificat. Cabinetul 

medical este dotat cu echipamentul şi trusa medicală necesară 

pentru acordarea serviciilor de îngrijire medicală de calitate 

atât copiilor, cât şi angajaţilor instituţiei. În instituție mai este 

lopgoped și cabinet logopedic,care implică personalul 

instituţiei, părinţii şi alţi parteneri din localitate în activităţi de 

prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătăţii. 

  

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

Total standard 3,75 
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Standard 1.3. Instituţia de învăţământ oferă servicii de suport pentru promovarea 

unui mod sănătos de viaţă 

Domeniu: Management 

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

instituţii cu atribuţii legale în acest sens în promovarea valorii sănătăţii fizice şi 

mintale a elevilor/ copiilor, în promovarea stilului sănătos de viaţă în instituţie şi în 

comunitate 

Dovezi  - Planul anual de activitate   pentru anul 2020-2021, Obiectiv 

general ; Respectarea IOVSC; „ Cu privire la respectarea 

normelor sanitaro-igienice a încăperilor de grupă şi a 

terenurilor de joacă”. 

- Planul de măsuri pentru controlul şi reducerea riscului de 

îmbolnăvire în rândul personalului şi copiilor, anul de studii 

2020-2021; 

- Evaluare tematică, cu privire la respectarea normelor 

cultural-igienice la servirea mesei. Notă informativă. 

- Şedinţele generale cu părinţii: „ Realizările copiilor la finele 

anului”. 

- Panourile informative pentru părinţi „Reguli de frecventare a 

grădiniţei”, „Cerinţe pentru părinţi privind asigurarea 

măsurilor de prevenire a bolilor infecţioase”.  

Constatări Instituţia proiectează sistematic activităţi de promovare a 

stilului sănătos de viaţă în colaborare cu familia şi serviciile 

publice de sănătate din comunitate. Părinţii au posibilitatea să 

se informeze despre produsele alimentare sănătoase pregătite 

la grădiniţă, să cunoască lista produselor recomandate şi 

interzise în alimentarea copiilor. În cadrul şedinţelor cu 

părinţii au fost abordate teme ce ţin de sănătate, de 

comportamente deviante, probleme psihoemoţionale ale 

copiilor. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituţională 

Indicator 1.3.2. Asigurarea condiţiilor fizice, inclusiv a spaţiilor special rezervate, 

a resurselor materiale şi metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, etc.) 

pentru profilaxia problemelor psihoemoţionale ale elevilor/ copiilor 

Dovezi  - Masă rotundă cu cadrele didactice din IET şi părinţii:  

- „ Amenajarea mediului educaţional în raport cu cerinţele 

curriculare şi particularităţile de vârstă.” 

- „ Asigurarea condiţiilor optime de organizare şi desfăşurare 

a serviciilor educaţionale extraşcolare”. 

- Expoziţie de carte pentru părinţi: „ Dezvoltarea gândirii 
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critice la copii”; 

- Şedinţă cu părinţii: „ Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvare 

de probleme”- decembrie 2020 

„ Formarea atitudinii de învăţare şa copiii preşcolari”- martie 

2021. 

-  Panoul  pentru părinţi din fiecare grupă regulat se 

completează cu informaţii actuale în profilaxia problemelor 

psihoemoţionale ale copiilor.  

Constatări Instituţia asigură condiţii fizice  şi suficiente materiale 

didactice şi terapeutice pentru profilaxia psihoemoţională a 

copiilor. Cadrul de conducere se implică nemijlocit în 

organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu părinţii şi antrenarea 

acestora în discuţii tematice de promovare a modului sănătos 

de viaţă (foto, secvenţe video din cadrul şedinţelor).  

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform 

criteriilor:1 

Punctaj acordat:1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional 

Indicator 1.3.3.Realizarea activităţilor de promovare/ susţinere a modului sănătos 

de viaţă, de prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri etc., luarea măsurilor de 

prevenire a surmenajului şi de profilaxie a stresului pe parcursul procesului 

educaţional şi asigurarea accesului elevilor/ copiilor la programule ce promovează 

modul sănătos de viaţă 

Dovezi  - Planul anual de activitate  pentru anul 2020-2021, aprobat la 

şedinţa Consiliului pedagogic,obiectiv 1: crearea condiţiilor 

optimale pentru păstrarea şi consolidarea sănătăţii copiilor; 

- Planul de profilaxie a îmbolnăvirilor cu Covid-19 pentru 

lunile iunie-iulie, 2020; 

- Planul de acţiuni pentru prevenirea şi controlul infecţiei 

Covid-19 pentru anul de studii 2020-2021; 

- Instrucţiunile de profilaxie a Covid-19; 

- Instrucţiunile privind prevenirea gripei şi virozelor în 

perioada de pandemie; 

- Şedinţele cu părinţii, organizate de managerul instituţiei: 

-Instrucţiunile de profilaxie a Covid-ului.  

- Şedinţa cu părinţii: „Colaborarea instituţiei cu familia în 

perioada de adaptare a copilului la condiţiile grădiniţei” 

(noiembrie, 2020). 

- Consultarea pedagogică pentru cadre didactice:  

- Securitatea vieţii şi sănătăţii copiilor în perioada de iarnă 

(decembrie, 2020). 

-  Consultaţie pentru părinţi, cu privire la elaborarea şi 

repartizarea pliantelor despre pericolele 

casnice.(septembrie 2020). 
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Constatări Instituţia realizează diverse activităţi de promovare a modului 

sănătos de viaţă. Sistematic întreprinde măsuri de prevenire a 

riscurilor de îmbolnăviri şi implică frecvent cadrele didactice 

şi părinţii în diseminarea experienţelor valoroase legate de 

menţinerea şi fortificarea sănătăţii, încurajează iniţiativele şi 

desfăşoară periodic activităţi de profilaxie a stresului şi 

surmenajului intelectual. Angajaţii grădiniţei sunt informaţi cu 

regularitate cu instrucţiunile ce prevăd ocrotirea vieţii şi 

sănătăţii copiilor. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

Total standard 4 

 

Puncte forte - Realizarea unui parteneriat eficient cu DETS Buiucani în 

asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului 

educaţional. 

-Implicarea activă a părinţilor în activitatea grădiniţei prin 

informarea şi antrenarea acestora în activităţi de promovare a 

modului sănătos de viaţă, atât la nivel de grupă, cât şi la nivel 

de instituţie. 

Puncte slabe -Număr relativ mic de activităţi metodice organizate privind 

profilaxia problemelor psihoemoţionale ale copiilor.  

 

 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

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

vieţii şcolare [Standardul nu se aplică IET] 

Domeniu: Management 

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

mecanismelor de participare a elevilor/ copiilor la procesul de luare a deciziilor, 

elaborând proceduri şi instrumente ce asigură valorizarea iniţiativelor lor şi oferind 

informaţii complete şi oportune pe subiecte ce ţin de interesul lor imediat 

Dovezi    

Constatări Nu se aplică 

Pondere/ 

punctaj 

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor:  Punctaj acordat:  

 

Domeniu: Capacitate instituţională 

Indicator 2.1.2.Existenţa unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită 

democratic şi autoorganizată, care participă la luarea deciziilor cu privire la 

aspectele de interes pentru elevi/ copii 

Dovezi    

Constatări Nu se aplică 
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Pondere/ 

punctaj 

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor:  Punctaj acordat:  

 

Indicator 2.1.3.Asigurarea funcţionalităţii mijloacelor de comunicare ce reflectă 

opinia liberă a elevilor/ copiilor (pagini pe reţele de socializare, reviste şi ziare 

şcolare, panouri informative etc.) 

Dovezi    

Constatări Nu se aplică 

Pondere/ 

punctaj 

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor:  Punctaj acordat:  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional 

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

legate de viaţa şcolară, în soluţionarea problemelor la nivel de colectiv, în 

conturarea programului educaţional, în evaluare propriului progres 

Dovezi    

Constatări Nu se aplică 

Pondere/ 

punctaj 

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor:  Punctaj acordat:  

Total standard  

 

Standard 2.2. Instituţia şcolară comunică sistematic şi implică familia şi 

comunitatea în procesul educaţional 

Domeniu: Management 

Indicator 2.2.1.Existenţa unui set de proceduri democratice de delegare şi 

promovare a părinţilor în structurile decizionale, de implicare a lor în activităţile de 

asigurare a progresului şcolar, de informare periodică a lor în privinţa elevilor/ 

copiilor şi de aplicare a mijloacelor de comunicare pentru exprimarea poziţiei 

părinţilor şi a altor subiecţi în procesul de luare a deciziilor 

Dovezi  - Regulamentul tip al instituției, aprobat la şedinţa Consiliului 

de Administraţie ; 

- Programul de dezvoltare instituţională a IET pentru anii 2018-

2023, coordonat cu reprezentanţii Consiliului de administraţie , 

aprobat la şedinţa Consiliului de Administraţie nr__din____; 

- Planul anual de activitate , pentru anul de studiu  2020-2021, 

aprobate la şedinţele Consiliului pedagogic,(Cap. Parteneriat cu 

părinţii);  

- Procesul-verbal  al şedinţei Comitetului  părinţilor, cu privire 

la delegarea a doi părinţi în componenţa Consiliului de 

administraţie; 

 -Ordinul nr. ___ din _____, cu privire la aprobarea Planului 

anual de activitate a instituţiei pentru anul 2020-2021 ; 

- Şedinţele cu generale cu părinţii, organizate de managerul 

instituţiei: 
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-Raportul privind activitatea instituţiei în anul de studii 2019-

2020 (01.09.2020). 

-Şedinţele cu părinţii în grupe, organizate de educatori: 

- Ordinul cu privire la constituirea Consiliului de etică; 

- Procesul-verbal  al adunării generale cu părinţii, cu privire la 

constituirea Comitetului părintesc pe IET; 

- Procesele-verbale ale şedinţelor cu părinţii în cadrul grupelor, 

cu privire la alegerea Comitetului de părinţi în grupă şi 

desemnarea preşedintelui; 

- Grupul Viber creat în cadrul fiecărei grupe pentru legătura cu 

părinţii; 

- Panoul informativ pentru părinţi perfectat în fiecare grupă; 

- Procesele-verbale ale şedinţelor cu părinţii pe grupe. 

Constatări În instituţie se aplică diverse proceduri democratice de delegare 

şi promovare a părinţilor în structurile decizionale. Se respectă 

procedura de alegere a Comitetului de părinţi al grupei, care se 

realizează în cadrul adunării părinţilor. În planificarea anuală 

de activitate a instituţiei se atestă organizarea şedinţelor 

generale cu părinţii pe diverse subiecte. 

În cadrul adunării generale, părinţii desemnează reprezentanţii 

săi în Consiliul de administraţie şi Comitetul  reprezentativ pe 

instituţie al părinţilor. Comitetul părintesc de instituţie  al 

părinţilor deţine un plan de activitate cu diverse probleme puse 

în discuţie: organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

educaţionale, îmbunătăţirea vieţii şi activităţii copiilor etc. 

Panoul informativ pentru părinţi  al instituţiei cât şi cele din 

grupe conţin informaţii cu privire la activitatea instituţie: note 

informative, extrase din ordinule, anunţuri etc. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

 

Indicator 2.2.2. Existenţa acordurilor de parteneriat cu reprezentanţii comunităţii, 

pe aspecte ce ţin de interesul elevului/ copilului, şi a acţiunilor de participare a 

comunităţii la îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare şi odihnă pentru elevi/ copii 

Dovezi  - Planul anual de activitate  pentru anul 2020-2021, aprobat la 

şedinţa Consiliului pedagogic, procesul-verbal cu privire la 

identificarea  in instituţie a copiilor din grupul de risc şi crearea 

mediului favorabil de educaţie a acestora. 

- Activităţile realizate în parteneriat cu părinţii:  

* Procurarea şi amenajarea panourilor informative în toate 

grupele: „Eu astăzi sunt aici”, „Dispoziţia mea”, „Afişiere 

pentru părinţi”, „Calendarul naturii”, „Copilul zilei”,„Mesajul 

zilei”,   „Panoul sănătăţii”, „Meniul zilei”, „Științe”, 

„Alfabetizare”, „Managementul educaţional”; 
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* Organizarea şi desfăşurarea matineelor, serbărilor, 

concursurilor în cadrul instituţiei; 

* Amenajarea şi curăţarea spaţiilor şi terenurilor de joacă etc. 

- Acţiunile de parteneriat cu APL: 

* Susţinerea familiilor numeroase prin scutirea copiilor de plată 

pentru alimentaţia din grădiniţă; 

- Participări la festivităţi organizate în cadrul localităţii 

„Hramul satului”, „Ziua Internaţională a Copiilor”. 

-Acţiunile de parteneriat cu Centrul de sănătate publică,  

ANSA, cu Centrul medicilor de familie din localitate prin 

informarea părinţilor privind promovarea modului sănătos de 

viaţă la copii în cadrul şedinţelor cu părinţii. 

Constatări Instituţia promovează şi valorifică parteneriate cu 

reprezentanţii comunităţii, pe aspecte ce ţin de interesul 

copilului cu impact pozitiv în ceea ce priveşte îmbunătăţirea 

condiţiilor educaţionale pentru copii.  

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

 

Domeniu: Capacitate instituţională  

Indicator 2.2.3. Asigurarea dreptului părinţilor şi al autorităţii publice locale la 

participarea în consiliul de administraţie, implicarea lor şi a elevilor, ca structuri 

asociative, în luarea de decizii, beneficiind de mijloace democratice de 

comunicare, implicarea părinţilor şi a membrilor comunităţii în activităţi 

organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educaţia de calitate pentru toţi 

copiii 

Dovezi  - Procesul-verbal  din _________2020 al şedinţei Consiliului 

pedagogic, cu privire la delegarea reprezentanţilor cadrelor 

didactice în componenţa Consiliului de administraţie; 

- Demersul  nr. ____ din _______.2020, privind delegarea unui 

reprezentant al instituției în componenţa Consiliului de 

administraţie; 

- - Procesul-verbalnr. al şedinţei Comitetului  părinţilor al 

instituţiei, cu privire la delegarea a doi părinţi în componenţa 

Consiliului de Administraţie; 

- Ordinul cu privire la constituirea Consiliului de administraţie; 

- Raportul de activitate a IET, aprobat la şedinţa Consiliului 

Pedagogic a Consiliului de Administraţie, procesul-verbal. 

Constatări Se respectă procedura democratică de constituire a Consiliului 

de administraţie prin discutarea şi delegarea reprezentantului 

APL, a părinţilor, a cadrelor didactice în cadrul şedinţelor 

deschise şi prin emiterea ordinului de constituire. 

Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de administraţie 

denotă discutarea diverselor subiecte de ordinul administrativ: 



 
 

- 22 - 

 

Pregătirea instituţiei pentru noul an de studii, Pregătirea 

instituţiei pentru sezonul rece al anului, Organizarea 

sărbătorilor de iarnă în instituţie, Totalurile controlului tematic 

etc. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional 

Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinţilor 

şi a comunităţii la elaborarea documentelor programatice ale instituţiei, la 

pedagogizarea părinţilor şi implicarea acestora şi a altor actori comunitari ca 

persoane-resursă în procesul educaţional 

Dovezi  - Ordinul nr.___din ________2020, cu privire la constituirea 

grupului de lucru privind elaborarea a PDI-ului pentru anii 

2020-2024; 

- Programul de dezvoltare instituţională a IET , pentru anii 

2020-2024, coordonat cu reprezentanţii Consiliului de 

administraţie,  aprobat la şedinţa Consiliului de Administraţie 

nr.____din_______ 2020. 

- Ordinul nr. ____ din ____2020, cu privire la aprobarea 

Planului anual de activitate a instituţiei; 

- Şedinţele cu generale cu părinţii, organizate de managerul 

instituţiei: „ Să cunoaştem drepturile şi obligaţiunile părinţilor 

precum şi drepturile copiilor noştri”; „ Discutarea statutului 

instituţiei preşcolare”; „ darea de seamă despre pregătirea 

grupelor IET către noul an de studii”. 

- Şedinţele cu părinţii în grupe, organizate de educatori: 

„ Să facem cunoştinţă”; „ Dezvoltarea gândirii logice şi de 

rezolvare de probleme”; „ Formarea aptitudinilor la preşcolari”. 

- Ordinul cu privire la constituirea Consiliului de etică. 

Constatări Instituţia asigură participarea structurilor asociative ale 

părinţilor şi a comunităţii la pedagogizarea părinţilor prin 

implicarea lor în organizarea şedinţelor de informare, invitarea 

la activităţi publice, implementarea diverselor proiecte, 

implicarea acestora în activităţi educaţionale. 

Prin ordinul directorului este constituit grupul de lucru privind 

elaborarea a PDI-ului pentru anii 2019-2025. În componenţa 

grupului de lucru nu se atestă reprezentanţi ai părinţilor sau 

APL. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

Total standard 4 
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Standard 2.3. Şcoala, familia şi comunitatea îi pregătesc pe copii să convieţuiască 

într-o societate interculturală bazată pe democraţie 

Domeniu: Management  

Indicator 2.3.1. Promovarea respectului faţă de diversitatea culturală, etnică, 

lingvistică, religioasă, prin actele reglatorii şi activităţi organizate de instituţie 

Dovezi  - Regulamentul tip aprobat Consiliului de Administraţie; 

- Regulamentul intern al IET  coordonat cu Comitetul sindical, 

prezentat şi discutat la şedinţa generală a părinţilor, la şedinţa 

Consiliului de Administraţie;  

- Fişele de post ale angajaţilor; 

- Planurile anuale de activitate a IET  2020-2021, aprobat la 

şedinţa Consiliului pedagogic, procesele-verbale. 

- Proiectările calendaristice şi proiectările tematice pentru anul 

de studii 2020-2021 în grupele de copii, aprobate de directorul 

instituţiei. 

Constatări În grădiniţă sunt create şanse egale de integrare în mediul 

preşcolar tuturor copiilor, respectând provenienţa etnică şi 

apartenenţa religioasă a fiecăruia.  

Actele reglatorii ale instituţiei promovează sporirea accesului la 

educaţie de calitate pentru toţi copiii, prin asigurarea unui 

mediu prietenos şi respectului faţă de copil ca fiinţă umană cu 

drepturi depline, care are nevoie de îngrijire, educaţie, 

supraveghere, dragoste şi sensibilitate din partea adulţilor. Atât 

în planificarea anuală a instituţiei, cât şi în planificarea cadrelor 

didactice se atestă activităţi de promovare a respectului faţă de 

oricare copil. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

 

Indicator 2.3.2. Monitorizarea modului de respectare a diversităţii culturale, 

etnice, lingvistice, religioase şi de valorificare a multiculturalităţii în toate 

documentele şi în activităţile desfăşurate în instituţie şi colectarea feedbackului din 

partea partenerilor din comunitate privind respectarea principiilor democratice 

 

Dovezi  - Planul anual de activitate a IET , pentru anii de studii  2020-

2021, aprobat la şedinţa Consiliului pedagogic, procesele-

verbale  

- Planului de activitate privind prevenirea abuzului în familie şi 

IET; 

- Procesul-verbal  al şedinţei Consiliului de administraţie, cu 

privire la desemnarea coordonatorului acţiunilor de prevenire, 

identificare, raportare cu referire la cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului (ANET); 

- Registrul de evidenţă a sesizărilor cazurilor de ANET  
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- Raportul privind evidenţa sesizărilor cazurilor de ANET 

- Registrul de evidenţă a asistărilor la activităţile didactice din 

instituţie; 

- Fişele de asistenţă la activităţi, completate de directorul 

instituţiei. 

Constatări Prin ordinul emis de director, este  numit responsabilul de 

coordonarea activităţilor de prevenire, identificare, raportare, 

referire şi asistenţă în cazurile de violenţă faţă de copii în 

instituţie. Rapoartele semestriale prezentate la Centru 

psihopedagogic denotă lipsa cazurilor de ANET în instituţie. 

Cu toate că documentele de planificare lasă loc valorificării 

multiculturalităţii, managerul instituţiei monitorizează 

respectarea diversităţii religioase prin asistenţe la activităţile 

didactice, extracurriculare, evaluarea proiectelor didactice. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform 

criteriilor: 0,5 

Punctaj acordat: 

0,5 

 

Domeniu: Capacitate instituţională 

Indicator 2.3.3.Crearea condiţiilor pentru abordarea echitabilă şi valorizantă a 

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

religioasă, încadrarea în promovarea multiculturalităţii, valorificând capacitatea de 

socializare a elevilor/ copiilor şi varietatea de resurse (umane, informaţionale etc.) 

de identificare şi dizolvare a stereotipurilor şi prejudecăţilor 

Dovezi  -  Planul anual de activitate pentru anii de studii  2020-2021, 

aprobat la şedinţa Consiliului pedagogic, procesele-verbale 

obiective generale , cu privire la organizarea activităţilor de 

prevenire secundară, sesizare a cazurilor ANET în rândurile 

copiilor. 

- Registrul de evidenţă a sesizărilor cazurilor de ANET  

- Raportul privind evidenţa sesizărilor cazurilor de ANET în 

IET 

- Registrul de evidenţă a asistărilor la activităţile didactice din 

instituţie; 

- Fişele de asistenţă la activităţi, completate de directorul 

instituţiei; 

- Planul de activitate privind prevenirea abuzului în familie şi 

IET; 

- Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de administraţie, cu 

privire la desemnarea coordonatorului acţiunilor de prevenire, 

identificare, raportare cu referire la cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului (ANET); 

- Ordinul nr. __ din ______2020, cu privire la numirea 

coordonatorului acţiunilor de prevenire, identificare, raportare 

cu referire la ANET; 
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- Panoul informativ;  

- Fişele de post ale angajaţilor IET cu rectificările necesare ce 

ţin de ANET. 

- Consiliul de Administraţie  cu privire la preântâmpinarea 

cazurilor de violenţă, abuz, exploatare, trafic al copilului.  

Constatări Instituţia creează condiţii pentru abordarea echitabilă şi 

valorizantă a fiecărui copil, indiferent de apartenenţa culturală, 

etnică, lingvistică, religioasă şi de identificare a stereotipurilor, 

prejudecăţilor. Panourile din instituţie conţin informaţii cu 

privire la respectarea drepturilor fiecărui copil.  

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

`1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional 

Indicator 2.3.4. Reflectarea, în activităţile curriculare şi extracurriculare, în 

acţiunile elevilor/ copiilor şi ale cadrelor didactice, a viziunilor democratice de 

convieţuire armonioasă într-o societate interculturală, a modului de promovare a 

valorilor multiculturale 

Dovezi  -Planul anual de activitate a IET pentru anii de studii  2020-

2021, aprobat la şedinţa Consiliului pedagogic 

 (Cap. Activitatea cu copiii); 

- Orarul activităţilor afişat pe panoul informativ pentru părinţi; 

- Proiectările calendaristice şi proiectări tematice pentru anul de 

studii 2020-2021 în grupele de copii, aprobate de directorul 

instituţiei; 

- Agenda educatorului pentru anul de studii 2020-2021, 

coordonată de directorul instituţiei; 

- Proiectele didactice ale activităţilor extraşcolare (matinee, 

distracţii, activităţi muzicale, excursii etc.); 

- Concursuri: 

* „ Fantezie şi creaţie de Anul Nou”- decembrie 2020 

* „ Mărţişor -2021”- martie 2021” 

* „ Crearea de către cadrele didactice a centrului ARTE în 

fiecare grupă de vîrsă.” 

*Desen pe asfalt „ Lumea cu ochii de copii”. 

-Expoziţii: 

* „ Darurile toamnei” - septembrie 2020 

* „ Culorile toamnei” (lucrări realizate din diferite materiale şi 

în diferite tehnici)- noiembrie 2020 

* „ Lucrările copiilor la activitatea de artă plastică”- februarie 

2020 

* „ Mărţişoare -2021”- martie 2021 

*” Pălăria fermecată” ( manifestarea creativităţii în decorarea 

unei pălării) - aprilie 2021 
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- Acţiuni de binefacere: 

* Colectarea jucăriilor, rechizitelor şi hăinuţelor pentru copiii 

din familii social vulnerabile”. 

* Spaţiile educaţionale vizitate: panoul tematic „Ţara mea – 

Moldova”, amenajat în fiecare grupă; 

Raportul de activitate a IET , aprobat la şedinţa Consiliului 

pedagogic . şi a Consiliului de administraţie. 

Constatări Instituţia planifică şi desfăşoară activităţi curriculare şi 

extracurricularecare promovează valori democratice, naţionale 

şi etnice, ce pun în evidenţă convieţuirea armonioasă într-o 

societate interculturală.  

Managerul instituţiei realizează parteneriate de colaborare cu 

instituţiile reprezentative din localitate. Relaţiile de parteneriat 

sunt constructive, rezultative şi sunt bazate pe principiile 

democratice de colaborare.  

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

Total standard 4,25 

 

Puncte forte -Organizarea multiplelor activităţi curriculare şi 

extracurriculare la nivel de instituţie şi comunitate cu 

implicarea părinţilor, orientate spre promovarea valorilor 

multiculturale şi valorificarea capacităţii de socializare a 

copiilor. 

- Realizarea unui parteneriat eficient cu Administraţia publică 

locală . 

Puncte slabe Elaborarea documentelor programatice ale instituţiei fără 

implicarea părinţilor şi reprezentanţilor APL pentru exprimarea 

poziţiei în procesul de luare a deciziilor; 

 

 

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAŢIONALĂ 

*Standard 3.1.Instituţia educaţională cuprinde toţi copiii, indiferent de 

naţionalitate, gen, origine şi stare socială, apartenenţă religioasă, stare a sănătăţii şi 

creează condiţii optime pentru realizarea şi dezvoltarea potenţialului propriu în 

procesul educaţional 

Domeniu: Management 

Indicator 3.1.1.Elaborarea planului strategic şi operaţional bazat pe politicile 

statului cu privire la educaţia incluzivă (EI), a strategiilor de formare continuă a 

cadrelor în domeniul EI, a proiectelor de asigurare a incluziunii prin activităţile 

multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de sprijin pentru elevii cu 

CES 

Dovezi  - Programul de dezvoltare instituţională a IET , pentru anii 
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2019-2024, coordonat cu reprezentanţii Consiliului de 

administraţie,  aprobat la şedinţa Consiliului de Administraţie 

nr___din _____2020 ;  

-Planul anual de activitate a IET pentru anul de studii 2020-

2021 aprobate la şedinţa Consiliului pedagogic,  ; Obiectiv 

general, cu privire la sporirea gradului de incluziune a copiilor 

cu CES , din familii social vulnerabile din comunitate în 

cadrul instituţiei preşcolare. 

- Planul de activitate al CMI, aprobat la şedinţa Consiliului 

pedagogic 

Constatări Conform programului strategic se promovează instruirea 

individualizată, axată pe cerinţele şi capacităţile copilului. În 

planul anual sunt specificate acţiuni de formare a 

competenţelor atât a cadrelor didactice cât şi a părinţilor în 

domeniul educaţiei incluzive şi operaţionalizarea politicii 

instituţionale în domeniul EI. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform 

criteriilor: 0,25 

Punctaj acordat: 

0,5 

 

Indicator 3.1.2.Funcţionalitatea structurilor, a mecanismelor şi procedurilor de 

sprijin pentru procesul de înmatriculare şi incluziune şcolară a tuturor copiilor, 

inclusiv de evidenţă şi sprijin pentru copiii cu CES 

Dovezi  - Ordinul  cu privire la constituirea anuală a Comisiei 

multidisciplinare instituţională; 

- Planul anual al CMI aprobat la şedinţa Consiliul pedagogic;  

-Registrul de ordine a fluctuaţiei   copiilor în grădiniţă ;  

- Cererile de înscriere a copiilor în IET; 

- Webinarul cu specialiştii SAP  şi cadrele didactice „Elemente 

de ART- terapie în educaţia preşcolară”;  

- Rezultatele evaluării iniţiale a copiilor; 

- Procesele-verbale ale şedinţelor de lucru a Comisiei 

multidisciplinare; 

- Raportul de evaluare complexă a dezvoltării copilului 

elaborat de către SAP  ; 

- Acordul în scris al părinţilor/reprezentantului legal pentru 

desfăşurarea evaluării complexe a copilului; 

- Registrul de înregistrare a cererilor de înmatriculare a 

copiilor în grădiniţă (cusut şi parafat);  

- Fişele de monitorizare a progresului de dezvoltare a copiilor; 

- Portofoliile copiilor; 

- Fişele de evaluarea şi reevaluare a copilului; 

- Contingentul de copii din localitate, născuţi între 2016-2021 

(total _____ copii); 

- Contingentul de copii din grădiniţă în 2020-2021 (total 
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___copii). 

Constatări Instituţia asigură funcţionalitatea structurilor, mecanismelor şi 

procedurilor de sprijin pentru înmatricularea şi incluziunea 

copiilor. Instituţia întreprinde acţiuni de identificare a copiilor 

din familii vulnerabile şi a copiilor cu CES, acţiuni de 

identificare a necesităţilor familiilor socialmente vulnerabile şi 

conlucrează cu factorii de decizie pentru ajutarea acestora. 

Anual prin ordinul directorului se constituie CMI, care 

identifică potenţialul şi dificultăţile de învăţare ale copiilor. 

CMI activează în baza Planului de activitate şi informează 

personalul instituţiei despre prevederile normative şi 

metodologice referitoare la crearea şi funcţionarea structurilor 

şi serviciilor de suport individualizat pentru copiii cu CES.  

Cadrele didactice monitorizează şi evaluează dezvoltarea 

copilului, progresele, problemele comportamentale ale 

copilului, obţin informaţii despre mediul familial, alimentaţia, 

dezvoltarea, copilului. Personalul participă la programele de 

informare-educare-comunicare oferite de echipa SAP.  

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 1 

 

Domeniu: Capacitate instituţională 

*Indicator 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor 

cu CES, elaborarea actelor privind evoluţiile demografice şi perspectivele de 

şcolaritate, evidenţa înmatriculării elevilor [indicatorul se aplică IET, şcolilor 

primare, gimnaziilor, liceelor, instituţiilor de învăţământ general cu programule 

combinate] 

Dovezi   Registrul 

„Repartizarea copiilor pe grupe” elaborat anual; 

 Baza de date a 

copiilor din platformă; 

Anul de studii 2019-

2020 

2018-

2019 

2017-

2018 

Nr. de copii din 

sector 

      250           210   240 

Din ei 

instituţionalizaţi 

135 140 135 

Nr. de copii cu CES 

din district 

   

Din ei 

instituţionalizaţi 

3 3 4 

- Contingentul de copii din grădiniţă din 2016-2021 pe 

categorii de vârstă; 

- Lista copiilor din familii social vulnerabile din localitate; 
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-  Registrul de ordine cu referire la fluctuaţia ( instituţionaliza-  

rea / exmatricularea ) copiilor. 

Constatări Instituţia deţine o bază de date actualizată a copiilor de vârstă 

preşcolară din sector. Managerul grădiniţei monitorizează 

evoluţiile demografice şi elaborează perspectivele de 

şcolaritate, duce evidenţa înmatriculării copiilor şi colectează 

informaţii cu privire la mediul familial.  

Instituţia deţine baza de date a copiilor din comunitate. 

Înmatricularea copiilor se monitorizează prin Registrul de 

evidenţă a fluctuaţiei copiilor. Toate cererile părinţilor sunt 

înregistrate conform ordinului de depunere a cererilor.  

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

Indicator 3.1.4. Monitorizarea datelor privind progresul şi dezvoltarea fiecărui 

elev/ copil şi asigurarea activităţii Comisiei Multidisciplinare  (CMI) şi a 

serviciilor de sprijin, în funcţie de necesităţile copiilor 

Dovezi  - Planul anual de activitate a IET  pentru anul de studii 2020-

2021 aprobate la şedinţa Consiliului pedagogic,  

 (Cap. Planul de activitate al Comitetului de părinţi);  

- Proiectările calendaristice şi proiectări tematice pentru anul 

de studii 2020-2021 în grupele de copii, aprobate de directorul 

instituţiei. 

- Procesul–verbal al şedinţei Consiliului pedagogic 05 

din_2020,cu privire la rezultatele organizării evaluărilor; 

- Procesul-verbal  al şedinţei Consiliului pedagogic, raportul 

privind pregătirea copiilor către debutul şcolar; 

- Fişele de observare şi monitorizare a progreselor copiilor 

elaborate în conformitate cu Standardele de învăţare şi 

dezvoltare a copiilor; 

- Planul anual al CMI, aprobat la consiliul pedagogic - 

- Fişele de monitorizare a progresului de dezvoltare a copiilor; 

- Portofoliile copiilor; 

- Fişele de evaluare şi reevaluare a copilului; 

- Tabelul generalizator de evaluare al copilului; 

- Raportul  anuale de activitate a IET pentru anii de studii 

2020-2021. 

Constatări Anual, prin ordinul directorului se constituie Comisia 

multidisciplinară instituţională. Documentaţia perfectată în 

cadrul CMI include rapoartele de activitate, procesele verbale 

ale şedinţelor, alte materiale. Evaluare copiilor se realizează în 

baza acordului scris al părintelui. Rezultatele evaluării iniţiale 

sunt discutate la Consiliul pedagogic şi şedinţa CMI, şi aduse 

la cunoştinţa părinţilor. Sunt perfectate listele de control de 
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către cadrele didactice. 

Instituţia are o colaborare sistematică cu unele instituţii şi 

structuri de suport implicate în acordarea asistenţei 

psihopedagogice copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 

precum: SAP , medicul de familie.    

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional 

Indicator 3.1.5.Desfăşurarea procesului educaţional în concordanţă cu 

particularităţile şi nevoile specifice ale fiecărui elev/ copil şi asigurarea unui Plan 

educaţional individualizat (PEI), curriculum adaptat, asistent personal, set de 

materiale didactice sau alte măsuri şi servicii de sprijin 

Dovezi  - Proiectările calendaristice şi proiectări tematice pentru anul 

de studii 2020-2021 în grupe de copii, aprobate de directorul 

instituţiei; 

- Masă rotundă cu cadrele didactice  şi părinţii „Dezvoltarea 

comportamentului pro-social al copilului preşcolar” 

(noiembrie 2020);  

- Convorbiri cu copiii: 

* „ Dacă rămâi singur acacsă”; 

* „ De ce învăţăm la şcoală”; 

* „ Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii şi cu 

copiii de vârstă apropiată”. 

- Seminarul teoretico practic: Aspectele dezvoltării creativităţii 

respectiv vârstei copiilor”. ( februarie 2021) 

-  Ora metodică: „ Aspectele dezvoltării senzoriale şi motorii 

la copiii de vârstă preşcolară”.( martie 2021)  

-  Consiliul pedagogic  „ Monitorizarea pregătirii copiilor către 

şcoală, avâd ca scop analiza rezultatelor evaluării copiilor, a 

Rapoartelor de dezvoltare fizică, socio-emoţională, cognitivă, 

a limbajului şi a comunicării, precum şi a capacităţilor şi 

atitudinilor de învăţare, la finele grupei pregătitoare”. Notă 

informativă .  

- Activităţi metodice online organizate de SAP: 

- „Rolul familiei în organizarea educaţiei preşcolare”  

- „Elemente de terapie prin artă în educaţia preşcolară”. 

- Fişele de observare şi monitorizare a progreselor copiilor 

elaborate în conformitate cu Standardele de învăţare şi 

dezvoltare a copiilor;  

- Tabelul generalizator de evaluare al copilului; 

- Fişele de monitorizare a progresului de dezvoltare a copiilor; 

- Portofoliile copiilor; 

- Fişa de evaluarea şi reevaluare a copilului; 
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Constatări Procesul educaţional se desfăşoară în concordanţă cu 

particularităţile şi nevoile specifice ale fiecărui copil prin 

oferirea suportului de către specialişti, în funcţie de 

recomandările SAP.  

În anul de studii 2020-2021 în instituţie nu sunt copii cu CES, 

însă este elaborat un set de materiale pentru asigurarea 

diversităţii învăţării 

majoritatea  cadrelor didactice  cât şi managerul au formare 

profesională continuă în domeniul educaţiei incluzive ( modul 

în cadrul formării continuie la Universitatea „ Constantin 

Stere”) confirmate prin certificate de formare. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

Total standard 5,25 

 

Standard 3.2. Politicile şi practicile din instituţia de învăţământ sunt incluzive, 

nediscriminatorii şi respectă diferenţele individuale 

Domeniu: Management 

Indicator 3.2.1. Existenţa, în documentele de planificare, a mecanismelor de 

identificare şi combatere a oricăror forme de discriminare şi de respectare a 

diferenţelor individuale 

Dovezi  - Regulamentul tip al instituției, aprobat la şedinţa Consiliului 

de Administraţie, ; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al IET, şedinţa 

consiliului de Administraţie , aprobat de directorul instituţiei,   

-Programul de dezvoltare instituţională a IET  pentru anii 

2020-2024.  

- Planul anual de activitate a IET  pentru anul de studii  2020-

2021. 

- Fişele de post ale angajaţilor ; 

- Procesul-verbal  al şedinţei Consiliului de administraţie, cu 

privire la desemnarea coordonatorului acţiunilor de prevenire, 

identificare, raportare cu referire la cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului (ANET); 

- Ordinul nr.___ din _____, cu privire la numirea 

coordonatorului acţiunilor de prevenire, identificare, raportare 

cu referire la ANET; 

- Registrul de evidenţă a sesizărilor cazurilor de ANET în IET  

- Raportul privind evidenţa sesizărilor cazurilor de ANET în 

IET ; 

Constatări Managerul instituţiei anual desemnează prin ordinul 

coordonatorului activităţilor de prevenire, identificare, 

raportare, referire şi asistenţă în cazurile de abuz faţă de copii. 

Fişele de post ale angajaţilor conţin stipulări privind 
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obligativitatea sesizării cazurilor de ANET.  

Personalul din instituţie este familiarizat contra semnătură cu 

documentele ce ţin de aplicarea Procedurii de organizare 

instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de 

învăţământ preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului. 

 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

 

Indicator 3.2.2. Promovarea diversităţii, inclusiv a interculturalităţii, în planurile 

strategice şi operaţionale ale instituţiei, prin programule, activităţi care au ca ţintă 

educaţia incluzivă şi nevoile copiilor cu CES 

Dovezi  - Programul de dezvoltare instituţională a IET, pentru anii 

2020-2024.  

- Planul anual de activitate a IET , pentru anul de studii  2020-

2021. 

-  Ordinul nr. ___ din ______, cu privire la interzicerea 

distribuţiei publice a fotografiilor copiilor de la grădiniţă; 

- Şedinţa cu părinţii „ Formării atitudinilor de învăţare la copiii 

preşcolari" (decembrie, 2020); 

- Ordinul nr. ___ din ______,cu privire la desemnarea 

coordonatorului acţiunilor de prevenire, identificare, raportare 

cu referire la cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 

copilului; 

- Contractele individuale de muncă, semnate de angajaţi în 

care se stipulează obligaţiunea de a sesizări  toate cazurile de 

violenţă. 

- Registrul de evidenţă a cazurilor de violenţă, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului; 

- Panoul informativ;  

- Rapoartele semestriale  privind cazurile suspecte de ANET;  

- Portofoliul grupei, portofoliul copilului. 

- Agenda educatorului pentru anul de studii  2020-2021, 

aprobată de directorul instituţiei. 

 Constatări În documentele programatice ale instituţiei se atestă acţiuni ce 

promovează diversitatea şi educaţia incluzivă.  

Instituţia este gata, metodologic şi logistic, să încadreze copii 

cu CES.  Proiectele didactice conţin domenii de interes legate 

de alte culturi. Instituţia planifică şi desfăşoară activităţi 

curriculare şi extracurriculare cu caracter democratic, naţional, 

etnic ce pun în evidenţă convieţuirea armonioasă într-o 

societate interculturală.  

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

 

Domeniu: Capacitate instituţională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferenţelor individuale prin aplicarea 

procedurilor de prevenire, identificare, semnalare, evaluare şi soluţionare a 

situaţiilor de discriminare şi informarea personalului, a elevilor/ copiilor şi 

reprezentanţilor lor legali cu privire la utilizarea acestor proceduri 

Dovezi  - Registrul de evidenţă a sesizărilor privind cazurile suspecte 

de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. 

- Ordinul nr. ___ din _____,cu privire la organizarea 

instituţională şi de intervenţie a angajaţilor în cazurile de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic al copilului; 

- Procesul-verbal  al şedinţei Consiliului de administraţie, cu 

privire la desemnarea coordonatorului acţiunilor de prevenire, 

identificare, raportare cu referire la cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului (ANET); 

- Materialele cu privire la protecţia copilului în cazuri de 

discriminare afişate la Panourile părinteşti din grupe, dar şi la 

cele de pe holul instituţiei; 

- Fişele de post ale angajaţilor/ a personalului de pază ; 

- Registrul de evidenţă a persoanelor care vizitează instituţia. 

Constatări Cadrele didactice sunt informate cu Metodologia de aplicare a 

procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a 

lucrătorilor instituţiilor de învăţământ. 

Instituţia asigură respectarea diferenţelor individuale prin 

aplicarea procedurilor de prevenire stipulate în Fişele de post 

ale angajaţilor, prin informarea angajaţilor/ părinţilor privind 

identificarea cazurilor de discriminare, semnalare conform 

Fişei de sesizare, informarea reprezentanţilor legali cu privire 

la utilizarea acestor proceduri.  

 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional 

Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului 

diferenţiat/ adaptat pentru copiii cu CES, şi evaluarea echitabilă a progresului 

tuturor elevilor/ copiilor, în scopul respectării individualităţii şi tratării valorice a 

lor 

Dovezi  

 

- Proiectările calendaristice şi proiectările tematice pentru anul 

de studii 2020-2021 în grupele de copii, aprobate de directorul 

instituţiei; 

- Fişele de post ale angajaţilor/ a personalului de pază ; 

- Ora metodică on-line cu privire la aplicarea prevederilor 
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metodologice în anul de studii 2020-2021 ; 

- Procesul-verbal al şedinţei Consiliul pedagogic, cu privire la 

realizarea evaluării finale a copiilor; 

- Fişele de observare şi monitorizare a progreselor copiilor 

elaborate în conformitate cu Standardele de învăţare şi 

dezvoltare a copiilor;  

- Portofoliile copiilor; 

Raport de dezvolatre fizică, socioemoţională, cognitivă a 

limbajului de comunicare, precum şi a dezvoltării capacităţilor 

şi atitudinilor de învăţare la finele grupei pregătitoare”.( mai 

2021 pentru toţi copiii care merg în cl.I) 

Constatări Instituţia asigură tratarea tuturor copiilor în mod echitabil prin 

aplicarea documentelor de politici incluzive, a curriculumului, 

prin diverse activităţi de cunoaştere şi evaluare a progresului 

fiecărui copil, prin mecanisme de susţinere a individualităţii 

fiecăruia. Procesul educaţional se realizează în baza 

Curriculumului şi a Standardelor de învăţare şi dezvoltare a 

copilului de la naştere până la 7 ani, aprobate de Ministerul 

Educaţiei. Pentru copiii cu CES procesul educaţional este 

realizat în baza programelor individualizate, adaptate la 

necesităţile copilului.  

 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 1 

 

Indicator 3.2.5. Recunoaşterea de către elevi/ copii a situaţiilor de nerespectare a 

diferenţelor individuale şi de discriminare şi manifestarea capacităţii de a le 

prezenta în cunoştinţă de cauză 

Dovezi  - Materialele cu privire la protecţia copilului în cazuri de 

discriminare afişate la Panourile părinteşti din grupe, dar şi la 

cele de pe holul instituţiei; 

- Fişele de observare şi monitorizare a progreselor copiilor 

elaborate în conformitate cu Standardele de învăţare şi 

dezvoltare a copiilor;  

- Tabelul generalizator de evaluare al copilului; 

- Portofoliile copiilor; 

 - Materiale didactice ilustrative pe subiectul acceptării 

diferenţelor. 

-Raport de dezvolatre fizică, socioemoţională, cognitivă a 

limbajului de comunicare, precum şi a dezvoltării capacităţilor 

şi atuitudinilor de învăţare la finele grupei pregătirtoare”.( mai 

2021; pentru toţi copiii care merg în cl I) 

Constatări În instituţie sunt create condiţii de recunoaştere a situaţiilor de 

discriminare prin amenajarea diverselor panouri, prin afişarea 
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materialelor informativ-ilustrative la subiectul dat, prin 

organizarea activităţilor tematice cu copiii, asigurând 

participarea tuturor copiilor la activităţile desfăşurate în 

funcţie de potenţialul individual şi indiferent de gen, etnie şi 

origine socială. 

Cadrele didactice organizează activităţi în vederea informării 

şi recunoaşterii de către copii a situaţiilor de discriminare şi a 

cazurilor de nerespectare a diferenţelor individuale.  

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

Total standard 4 

 

Standard 3.3. Toţi copiii beneficiază de un mediu accesibil şi favorabil 

Domeniu: Management 

Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituţionale disponibile pentru asigurarea 

unui mediu accesibil şi sigur pentru fiecare elev/ copil, inclusiv cu CES, şi 

identificarea, procurarea şi utilizarea resurselor noi 

Dovezi  - Planul de activitate al IET  pentru anul de studii 2020-2021; 

Obiectiv general: „ Renovarea inventarului de sport şi de joc 

pe terenul instituţiei de învăţământ în vederea promovării unui 

mod de viaţă sănătos”. 

- Contractul individual de muncă şi contractul de răspundere 

materială nr.___ din _____ pentru edificiul instituţiei, 

obiectele şi echipamentele aflate pe teritoriu şi pentru toate 

bunurile din interiorul clădirii încheiat cu paznicii; 

- Panourile informaţionale în toate grupele, ajustate vârstei 

copiilor: „Eu astăzi sunt aici”, „Dispoziţia mea”, „Afişiere 

pentru părinţi”, „Calendarul naturii”, „Mesajul zilei”, „Panoul 

sănătăţii”, „Meniul zilei”,  „Managementul educaţional”;  

- Ordinul  cu privire la constituirea Consiliului de etică; 

- Ordinul   cu privire la constituirea anuală a Comisiei 

multidisciplinare instituţională; 

- Panoul informativ;  

- Rapoartele semestriale  privind cazurile suspecte de abuz, 

neglijare, exploatare şi trafic al copilului întocmit în baza 

registrului de evidenţă;  

- Registrul de evidenţă a cazurilor de violenţă, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului; 

- Fişele de post ale angajaţilor; 

- Registrul de evidenţă a persoanelor care vizitează instituţia; 

- Registrul de evidenţă a bunurilor materiale. 

Constatări Instituţia nu dispune de un sistem de supraveghere video. 

Administraţia instituţiei de învăţământ pune accent pe 

informarea, instruirea cadrelor didactice, copiilor, părinţilor în 
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scopul identificării şi combaterii oricăror forme de 

discriminare. 

Documentele de planificare prevăd dotarea instituţiei cu 

materiale didactice şi metodice, cu ustensile, dispozitive 

necesare organizării şi desfăşurării procesului educaţional. Se 

solicită periodic implicarea partenerilor, întru asigurarea unui 

mediu accesibil şi sigur pentru fiecare copil din grădiniţă.  

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 1 

 

Indicator 3.3.2. Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi a accesului, 

conform legii, la datele de interes public 

Dovezi  - Regulamentul intern al IET 

- Ordinul  cu privire la aprobarea Regulamentului intern IET  

- Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului intern de 

stabilire a sporului pentru performanţă a personalului IET. 

- Fişele de post ale angajaţilor; 

- Ordinul nr.  ___ din _____,cu privire la interzicerea difuzării 

publice a fotografiilor copiilor din grădiniţă”; 

- Dosarele personale ale angajaţilor  

- Dosarele personale a  copiilor din fiecare grupă; 

- Fişele medicale ale fiecărui copil 

Constatări Administraţia IET asigură confidenţialitatea şi securitatea 

informaţiei care conţine date cu caracter personal în 

conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu 

caracter personal (Legea nr.133 din 08 iulie 2011). La numirea 

în funcţie şi pe parcursul desfăşurării activităţii educaţionale, 

fiecare angajat semnează acordul privind prelucrarea datelor 

cu caracter personal.  

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 

0,5 

 

Domeniu: Capacitate instituţională 

Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor 

elevilor/ copiilor, a spaţiilor dotate, conforme specificului educaţiei, a spaţiilor 

destinate serviciilor de sprijin 

Dovezi  - Controlul tematic „ pregătirea IET către noul an de studii, 

asigurarea bazei tehnico-materială" (octombrie, 2020);  

- Consultaţie cu cadrele didactice, cu privire la Organizarea şi 

planificarea spaţiului de învăţare prin amenajarea centrelor de 

activitate.  

- Şedinţă cu părinţii, cu privire la respectarea regimului de 

activitate a IET şi perioada dfe adaptare a copilului în 

grădiniţă. 
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-Panourile informaţionale în toate grupele, ajustate vârstei 

copiilor: „Eu astăzi sunt aici”, „Dispoziţia mea”, „Afişiere 

pentru părinţi”, „Calendarul naturii”, „Copilul zilei”,„Mesajul 

zilei”, „Panoul sănătăţii”, „Meniul zilei”, „Managementul 

educaţional”;  

- Ordinul  cu privire la constituirea Consiliului de etică; 

- Ordinul  cu privire la constituirea anuală a Comisiei 

multidisciplinare instituţională; 

- Registru de evidenţă a persoanelor care vizitează instituţia; 

- Registrul de evidenţă a bunurilor materiale, inclusiv 

procurate/ donate de partenerii educaţionali. 

- Activităţile metodice online organizate  

- „Rolul familiei în organizarea educaţiei preşcolare” 

(05.12.2020); 

- „Elemente de terapie prin artă în educaţia preşcolară” 

(20.05.2020). 

- Actele de primire/ predare a bunurilor; 

- Cabinetul medical dotat cu cele necesare, inclusiv 

medicamente de primă necesitate. 

Constatări Instituţia de educaţie timpurie valorifică resursele financiare 

alocate de DETS întru crearea unui mediu accesibil pentru 

incluziunea tuturor copiilor. Cabinetul medical este dotat cu 

pat, dulapuri, medicamente de primă necesitate. Mobilierul din 

grupele de copii corespunde vârstei copiilor,oferă copilului o 

ambianţă  familială, sigură şi confortabilă. Teritoriul instituţiei 

are trotuare largi, accesibile, fără indicatoare. Instituţia nu 

deţine rampe de sprijin, pante şi nu sunt realizate adaptări ale 

blocului sanitar. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat:  

1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional 

Indicator 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de învăţământ şi a auxiliarelor 

curriculare, utilizând tehnologii informaţionale şi de comunicare adaptate 

necesităţilor tuturor elevilor/ copiilor 

Dovezi  - Proiectele didactice ale activităţilor extraşcolare (matinee, 

distracţii, activităţi muzicale, excursii etc.); 

- Concursuri: 

* „ Fantezie şi creaţie de Anul Nou”- decembrie 2020 

* „ Mărţişor -2021”- martie 2021” 

* „ Crearea de către cadrele didactice a centrului ARTE în 

fiecare grupă de vîrsă.” 

*Desen pe asfalt „ Lumea cu ochii de copii”. 

-Expoziţii: 
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* „ Darurile toamnei” - septembrie 2020 

* „ Culorile toamnei” (lucrări realizate din diferite materiale şi 

în diferite tehnici)- noiembrie 2020 

* „ Lucrările copiilor la activitatea de artă plastică”- februarie 

2020 

* „ Mărţişoare -2021”- martie 2021 

*” Pălăria fermecată” ( manifestarea creativităţii în decorarea 

unei pălării) - aprilie 2021 

- Acţiuni de binefacere: 

* Colectarea jucăriilor, rechizitelor şi hăinuţelor pentru copiii 

din familii social vulnerabile”. 

 - Fişele de asistenţă la activităţi; 

- Fişele de asistenţă la activităţi, completate sistematic de 

director; 

- Controlul tematic, cu privire la corectirudinea utilizării 

modalităţilor de formare a atitudililor în învăţare.( aprilie 

2021) 

- Grupul Viber creat în cadrul fiecărei grupe pentru legătura cu 

părinţii. 

- IET dispune de calculatoare. 

- IET are conexiune la internet. 

Constatări Fiecare grupă dispune de întregul material curricular (planuri 

de învăţământ,programule pentru instituţiile de educaţie 

timpurie, ghiduri de aplicare etc.). În instituţie se creează, 

pentru toţi copiii, condiţii necesare învăţării.  

Instituţia asigură realizarea procesului educaţional prin 

procurarea de resurse didactice şi informaţionale atât din 

bugetul instituţiei . 

IET are pagină WEB. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat:  

1 

Total standard 4 

 

Puncte forte - IET dispune de calculator. 

-IET are conexiune la internet 

- Grupul Viber creat în cadrul fiecărei grupe pentru legătura cu 

părinţii. 

Instituţia de educaţie timpurie valorifică resursele financiare 

alocate de APL întru crearea unui mediu accesibil pentru 

incluziunea tuturor copiilor. 

Administraţia IET asigură confidenţialitatea şi securitatea 

informaţiei care conţine date cu caracter personal în 

conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu 

caracter personal (Legea nr.133 din 08 iulie 2011). 
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Puncte slabe -  Lipsa Registrului proceselor-verbale a şedinţelor Comisiei 

multidisciplinare instituţionale; 

- Lipsa dovezilor de solicitare a consimţământului părinţilor în 

prelucrarea datelor cu caracter personal al copilului; 

- Necesitatea instalării rampelor de sprijin, apantelor şi 

adaptarea blocului sanitar în instituţie. 

 

Dimensiune IV. EFICIENŢĂ EDUCAŢIONALĂ 

Standard 4.1. Instituţia creează condiţii de organizare şi realizare a unui proces 

educaţional de calitate 

Domeniu: Management 

Indicator 4.1.1. Orientarea spre creşterea calităţii educaţiei şi spre îmbunătăţirea 

continuă a resurselor umane şi materiale în planurile strategice şi operaţionale ale 

instituţiei, cu mecanisme de monitorizare a eficienţei educaţionale 

Dovezi  - Regulamentul tip , aprobat la şedinţa Consiliul de 

Administraţie,  

- Programul de dezvoltare instituţională a IET , pentru anii 

2019-2024, coordonat cu reprezentanţii Consiliului de 

administraţie, aprobat la şedinţa Consiliului Pedagogic  

- Planurile anuale de activitate a IET  pentru anul de studii  

2020-2021, aprobate la şedinţele Consiliului pedagogic.  

Constatări PDI şi PAI ale instituţiei conţin obiective şi activităţi orientate 

spre creşterea calităţii educaţiei şi spre îmbunătăţirea continuă 

a resurselor umane şi materiale, orientate spre: 

- asigurarea optimă a condiţiilor şi a serviciilor educaţionale 

prestate în instituţie; 

- organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice în 

corespundere cu obiectivele şi cerinţele educaţionale 

planificare;  

- formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul 

implementării educaţiei centrate pe copil; 

- promovarea bunelor practici; 

- oferirea serviciilor de consiliere pentru alţi beneficiari: 

părinţi etc. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 1 

 

Indicator 4.1.2. Realizarea efectivă a programelor şi activităţilor preconizate în 

planurile strategice şi operaţionale ale instituţiei, inclusiv ale structurilor asociative 

ale părinţilor şi elevilor 

Dovezi  - Ordinul cu privire la modificările în Regulamentul tip al IET  

- Programul de dezvoltare instituţională a IET 

- Planurile anuale de activitate a IET  pentru anii de studii 
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2020-2021 ;  

- Procesul-verbal nr. ___ din -----10.2020 al şedinţei 

Comitetului  părintesc, cu privire la delegarea a doi părinţi în 

componenţa Consiliului de administraţie; 

- Grupul Viber creat în cadrul fiecărei grupe pentru legătura cu 

părinţii; 

- Panoul informativ; 

- Cutia cu reclamaţii instalată în instituţie. 

- Procesele-verbale ale şedinţelor cu părinţii pe grupe; 

- Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază al IET; 

- Planul individual de dezvoltare personală şi profesională a 

cadrului didactic. 

Constatări Rapoartele anuale conţin analiza SWOT pe următoarele 

aspecte: Resurse umane, Baza tehnico - materială şi didactică, 

Procesul instructiv-educativ.  

 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 1 

 

Indicator 4.1.3.Asigurarea, în activitatea consiliilor şi comisiilor din Instituţie, a 

modului transparent, democratic şi echitabil al deciziilor cu privire la politicile 

instituţionale, cu aplicarea mecanismelor de monitorizare a eficienţei educaţionale, 

şi promovarea unui model eficient de comunicare internă şi externă cu privire la 

calitatea serviciilor prestate 

Dovezi  - Programul de dezvoltare instituţională a IET, pentru anii 

2020-2024  

- Ordinul  cu privire la constituirea Consiliului de etică; 

- Procesul-verbal al adunării generale cu părinţii, cu privire la 

constituirea Comitetului părintesc al IET  

- Ordinul nr. ___ din _____2020, cu privire la constituirea 

Consiliului de administraţie; 

- Ordinul nr. ____ din _____, cu privire la constituirea 

Comisiei de atestare; 

- Ordinul  cu privire la constituirea anuală a Comisiei 

multidisciplinare instituţională; 

- Registrul de ordine despre fluctuaţia cadrelor din IET . 

Constatări În documentele ce reglementează activitatea instituţiei nu este 

stipulată activitatea comisiilor la nivel de instituţie. 

Prin ordinele emise de director, în cadrul instituţie se atestă 

următoarele comisii: 

- Comisia de atestare; 

- Comisia multidisciplinară instituţională; 

- Comisia de etică ; 

- Comitetul părintesc al IET. 
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Monitorizarea realizării activităţii instituţiei se efectuează 

inclusiv prin diverse controale interne care sunt reflectate în 

notele informative prezentate la Consiliul pedagogic, Consiliul 

de administraţie, în rapoartele de activitate semestriale şi 

anuale.  

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 1 

 

Domeniu: Capacitate instituţională 

Indicator 4.1.4. Organizarea procesului educaţional în raportul cu obiectivele şi 

misiunea instituţiei de învăţământ printr-o infrastructură adaptată necesităţilor 

acesteia 

Dovezi  -Raportul de activitate a IET , pentru anul de studii 2020-2021 

- Raportul statistic nr. 85 al instituţiei pentru anul 2020; 

- Registrul de inventariere; 

- Terenul de joacă dotat cu echipament, inventar şi atribute de 

joc şi sport; 

- Spaţiile educaţionale ale sălilor de grupă bine amenajate în 

corespundere cu cerinţele curriculare. 

Constatări Sălile de ocupaţii sunt dotate cu mobilier – scăunele, măsuţe 

pentru copii, mese birou pentru educator, dulapuri şi etajere 

pentru jucării, dulap pentru haine, dulap pentru veselă.  

Bucătăria este dotată cu accesorii şi utilajele necesare 

preparării bucatelor:  2 aragaze , cuptor electric, cote pentru 

ventilarea aburilor, frigidere/congelator, lavoare cu apă rece şi 

caldă etc.  

 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

Indicator 4.1.5. Prezenţa şi aplicarea unei varietăţi de echipamente, materiale şi 

auxiliare curriculare necesare valorificării curriculumului naţional, inclusiv a 

componentelor locale ale acestuia, a curriculumului adaptat şi a planurilor 

educaţionale individualizate 

Dovezi  - Raportul statistic nr.85 al instituţiei pentru anul 2020. 

- Registrul de inventariere; 

- Spaţiile educaţionale, terenul de joacă vizitat. 

Constatări Spaţiul educaţional din fiecare grupă de copii este aranjat pe 

centre de activitate: centrul Ştiinţa, centrul Alfabetizare, 

centrul Arta, centrul Jocuri de masă, centrul Construcţii, 

centrul Nisip şi apă, care sunt asigurate cu materiale didactico-

metodice. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat:  

1 
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Indicator 4.1.6. Încadrarea personalului didactic şi auxiliar calificat, deţinător de 

grade didactice (eventual titluri ştiinţifice), pentru realizarea finalităţilor stabilite în 

conformitate cu normativele în vigoare 

Dovezi  -Dosarele personale – dovezi privind cerinţelor şi  prevederilor 

normativelor în vigoare; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al IET   

- Contractele individuale de muncă ale angajaţilor încheiate cu 

directorul instituţiei; 

- Fişele de post ale angajaţilo instituţiei; 

- Registrul de ordine privind fluctuaţia angajaţilor din IET 

- Registrul de ordine cu privire la activitatea de bază al IET. 

Constatări Instituţia este asigurată cu numărul necesar de cadre didactice.  

Din numărul total de cadre didactice, 80% deţin gradul 

didactic doi:  

Grad didactic I 4 10% 

Grad didactic II 17 70% 

Fără grad didactic 11 20% 

 Tot personalul angajat 100 % deţin studii medii speciale: 

Studii de masterat 6  10% 

Studii superioare 24 85 % 

Studii medii speciale 2  5% 

Din personalul didactic angajat, 70% sunt cu vârsta cuprinsă 

30-50 ani; şi 30% sunt cu vârsta peste 50 ani. Instituţia  are 1 

cadru didactic de vârstă pensionară. 

Vârsta    

30 – 50 ani 23 60 % 

Peste 50 ani 9 40 % 
 

Personal de conducere  1 

Personal didactic:30,  2-conducător muzical  32 

Personal nedidactic 29  29 

Personal didactic de vârstă pensionară  1 

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie  1 

Posturi vacante  0 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional 

Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condiţiile locale şi 

instituţionale, în limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi  - Proiectările calendaristice şi proiectările tematice pentru anul 

de studii 2020-2021 în grupele de copii, aprobate de directorul 

instituţiei; 
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- Fişele de observare şi monitorizare a progreselor copiilor 

elaborate în conformitate cu Standardele de învăţare şi 

dezvoltare a copiilor;  

- Tabelul generalizator de evaluare al copilului; 

- Portofoliile copiilor. 

Constatări Instituţia desfăşoară procesul educaţional în concordanţă cu 

particularităţile şi nevoile specifice ale fiecărui copil. 

Cadrele didactice monitorizează şi evaluează dezvoltarea 

copilului, progresele, problemele comportamentale ale 

copilului. Anual, la şedinţa de generalizare a Consiliului 

pedagogic, cadrele didactice prezintă raportul privind 

rezultatele realizării curriculumului şi a nivelului de pregătire 

a copilului pentru şcoală. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 2 

Total standard 8,5 

 

Standard 4.2.Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaţionale în 

raportul cu finalităţile stabilite prin curriculumul naţional 

Domeniu: Management 

Indicator 4.2.1.Monitorizarea, prin proceduri specifice, a realizării curriculumului 

(inclusiv componenta raională, instituţională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi  - Programul de dezvoltare instituţională a IET , pentru anii 

2019-2024 

- Planul anual de activitate a IET  2020-2021 

- Proiectările calendaristice  şi proiectări tematice pentru anul 

de studii 2020-2021 în grupele de copii, aprobate de directorul 

instituţiei; 

- Fişele de asistenţă la activităţi, completate de directorul 

instituţiei; 

- Fişele de monitorizare a progresului de dezvoltare a 

copilului,; 

- Portofoliile copiilor; 

- Fişele de observare şi monitorizare a progreselor copiilor 

elaborate în conformitate cu Standardele de învăţare şi 

dezvoltare a copiilor;  

- Tabelul generalizator de evaluare al copilului; 

- Portofoliile copiilor. 

Constatări Managerul instituţiei planifică activităţi de monitorizare 

privind modul de realizare a curriculumului prin evaluarea 

proiectelor didactice, asistenţe la activităţile didactice, 

extracurriculare, evaluarea portofoliilor individuale ale 

copiilor şi a grupei. 

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

 

Indicator 4.2.2. Prezenţa, în planurile strategice şi operaţionale, a programelor şi 

activităţilor de recrutare şi de formare continuă a cadrelor didactice din perspectiva 

nevoilor individuale, instituţionale şi naţionale 

Dovezi  - Programul de dezvoltare instituţională a IET , pentru anii 

2019-2024  

- Planul anual de activitate a IET  pentru anul de studii 2020-

2021 

Constatări Activitatea instituţiei este orientată spre sprijinirea şi 

motivarea cadrelor didactice, personalului auxiliar pentru 

asigurarea educaţiei de calitate, valorificarea oportunităţilor 

instituţionale şi naţionale de formare continuă a cadrelor 

didactice în corespundere cu nevoile persoanei prin: 

- formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul 

implementării educaţiei centrate pe copil; 

- identificarea necesităţilor cadrelor didactice de formare în 

educaţia centrată pe copil; 

Anual, în instituţie se planifică diverse activităţi de formare 

profesională: seminare, ore metodice, activităţi publice. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

0,75 

 

Domeniu: Capacitate instituţională 

Indicator 4.2.3. Existenţa unui număr suficient de resurse educaţionale (umane, 

materiale etc.) pentru realizarea finalităţilor stabilite prin curriculumul naţional 

Dovezi  - Palnul anual al IET  

Ordin cu privire la  asigurarea condiţiilor optime de organizare 

şi desfăşurare a serviciilor educaţionale extracurriculare. 

Ordin  cu privire la amenajarea mediului educaţional în raport 

cu cerinţele curriculare şi particularităţile de vârstăa copiilor 

preşcolari. 

- Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice; 

- Activităţilede formare continuă în cadrul instituţiei: 

- Oră metodică on-line „Aplicarea prevederilor metodologice 

în anul de studii 2020-2021” . 

- Activităţile metodice online organizate de SAP  

- „Rolul familiei în organizarea educaţiei preşcolare”  

- „Elemente de terapie prin artă în educaţia preşcolară” . 

- Activităţile de formare continuă în baza Universităţii de 

studii politice şi economice europene „ Constantin Stere”. 

- Registrul de evidenţă a bunurilor materiale ale instituţiei; 

Raportul statistic al instituţiei din 2019; 

- Spaţiile educaţionale ale sălilor de grupă. 
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Constatări Instituţia este asigurată cu numărul necesar de cadre didactice 

cu pregătire în domeniu şi care deţin grade didactice doi.  

În instituţie organizează şi desfăşoară activităţi de formare 

profesională seminare, ore metodice, activităţi publice etc. 

 Toate cadrele didactice (100%) au participat  la activităţi de 

formare profesională organizate în afara instituţiei.    

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

Indicator 4.2.4. Monitorizarea centrării pe Standardele de eficienţă a învăţării, a 

modului de utilizare a resurselor educaţionale şi de aplicare a strategiilor didactice 

interactive, inclusiv a TIC, în procesul educaţional 

Dovezi  - Programul de dezvoltare instituţională a IET, pentru anii 

2020-2024  

-  Planul anual de activitate a IET  pentru anul de studii 2020 

- Proiectarea calendaristică şi proiectarea tematice pentru anul 

de studii 2020-2021 în grupele de copii, aprobate de directorul 

instituţiei; 

- Fişele de asistenţă la activităţi, completate de directorul 

instituţiei; 

- Portofoliile copiilor; 

- Grupul Viber creat în cadrul fiecărei grupe pentru legătura cu 

părinţii; 

- Procesul-verbal  al şedinţei Consiliului pedagogic, raportului 

privind pregătirea copiilor către debutul şcolar. 

Constatări În contextul situaţiei COVID-12, în perioada lunilor martie-

mai cadrele didactice au desfăşurat activitatea educaţională la 

distanţă, utilizând grupurile Viber, create la nivel de grupă.  

Managerul instituţiei monitorizează periodic modul de 

utilizare a resurselor educaţionale şi de aplicare a strategiilor 

didactice interactive în procesul educaţional prin asistenţe la 

activităţi, controale tematice, controale operative etc. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional 

Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile 

educaţiei centrate pe elev/ copil şi pe formarea de competenţe, valorificând 

curriculumul în baza Standardelor de eficienţă a învăţării 

Dovezi  - Proiectările globale şi proiectări tematice pentru anul de 

studii 2020-2021 în grupele de copii, aprobate de directorul 

instituţiei; 

- Proiectările didactice a activităţilor integrate prezentate 

public: 
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- „ Toamna de aur”; „ Cunoaşterea cu gutuia”. 

- „ Pădurea şi veţuitoarele ei” 

- „Poveştile comorii nepreţuite” 

- „ Gata suntem pregătiţi”.- mai 2021 

- „ Călătorie în ţara cunoştinţelor”. 

 

- Portofoliile grupelor; 

- Portofoliile copiilor; 

- Orarul activităţilor afişat la panoul informativ; 

- Fişele de analiză a activităţilor asistate; 

Constatări Proiectările didactice elaborate de educatori, sunt  aprobate de 

director . Proiectele sunt elaborate corect după structură şi 

realizează conexiunea dintre competenţele specifice, unităţile 

de competenţă, exemplele de activităţi de învăţare şi 

indicatorii din SÎDC (activităţi de dezvoltare personală, 

activităţi integrate) şi activităţi extracurriculare, precum şi a 

rutinelor zilnice.  

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

Indicator 4.2.6. Organizarea şi desfăşurarea evaluării rezultatelor învăţării, în 

conformitate cu standardele şi referenţialul de evaluare aprobate, urmărind 

progresul în dezvoltarea elevului/ copilului 

Dovezi  - Programul de dezvoltare instituţională a IET , pentru anii 

2020-2024  

-  Planul anual de activitate a IET  pentru anul de studii 2020-

2021 

- Proiectarea calendaristică şi proiectarea tematice pentru anul 

de studii 2020-2021 în grupele de copii, aprobate de directorul 

instituţiei; 

- Fişele de asistenţă la activităţi, completate de directorul 

instituţiei; 

- Portofoliile copiilor; 

- GrupulViber creat în cadrul fiecărei grupe pentru legătura cu 

părinţii; 

- Procesul–verbal  al şedinţei Consiliului pedagogic, cu privire 

la dezvoltarea evaluării copiilor în baza Instrumentelor de 

monitorizare şi evaluare a dezvoltării copilului elaborat în 

baza SÎDC, Tabelul generalizator de evaluare al copilului; 

- Tabelul generalizator de evaluare al copilului; 

- Fişele de monitorizare a progresului de dezvoltare a 

copilului,  

Constatări Cadrele didactice monitorizează şi evaluează dezvoltarea, 

progresele, problemele comportamentale ale copilului prin 
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observarea zilnică a copilului,prin aplicarea fişelor de  

monitorizare a progresului de dezvoltare a copilului, a 

diverselor fişele de evaluare pe parcursul anului. La finele 

anului de studii, cadrele didactice completează Tabelul 

generalizator de evaluare al copilului per grupă. Rezultatele cu 

privire la dezvoltarea evaluării copiilor în baza SÎDC sunt 

prezentate şi discutate la şedinţa Consiliului pedagogic.  

 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat: 2 

 

Indicator 4.2.7. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare în 

concordanţă cu misiunea şcolii, cu obiectivele din curriculum şi din documentele 

de planificare strategică şi operaţională 

Dovezi  Planul anual de activitate a IET pentru anul de studii 2020-

2021 

- Orarul activităţilor afişat pe panoul informativ pentru părinţi; 

- Agenda educatorului pentru anul de studii  2020-2021, 

coordonată de directorul instituţiei; 

- Proiectele didactice ale activităţilor extraşcolare (matinee, 

distracţii, activităţi muzicale, excursii etc.); 

- Fişele de asistenţă la activităţi. 

Constatări În instituţie sunt pregătite pentru funcţionare mecanismele şi 

procedurile de sprijin şi de evidenţă pentru copiii. Instituţia 

monitorizează progresul şi dezvoltarea copiilor, valorifică 

ascensiunea în dezvoltarea acestora, creează condiţii pentru 

dezvoltarea potenţialului cognitiv, aptitudinal şi afectiv al lui. 

Cadrele didactice organizează şi desfăşoară activităţi 

extracurriculare, activităţi sportive, expoziţii, concursuri, 

şedinţe cu părinţii, care sunt în concordanţă cu obiectivele din 

curriculum şi cu proiectele globale şi tematice ale cadrelor 

didactice. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1.5 

 

Indicator 4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/ copii, întru a obţine 

rezultate în conformitate cu standardele şi referenţialul de evaluare aprobate 

(inclusiv pentru elevii cu CES care beneficiază de curriculum modificat şi/ sau 

PEI) 

Dovezi  - Planul anual de activitate a IET , pentru anul de studii 2020-

2021 

- Ordinul cu privire la constituirea anuală a Comisiei 

multidisciplinare instituţională; 

-Planul de activitate al CMI, aprobat la şedinţa Consiliului 
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pedagogic 

- Rezultatele evaluării iniţiale a copiilor; 

- Materiale didactice demonstrative accesibile inclusiv copiilor 

cu CES; 

- Tabelul generalizator de evaluare al copilului; 

- Fişele de monitorizare a progresului de dezvoltare a copiilor; 

- Portofoliile copiilor  

 - Fişele de observare şi monitorizare a progreselor copiilor 

elaborate în conformitate cu Standardele de învăţare şi 

dezvoltare a copiilor. 

Constatări Instituţia desfăşoară procesul educaţional în concordanţă cu 

particularităţile şi nevoile specifice ale fiecărui copil. 

În vederea asigurării sprijinului fiecărui copil, anual se 

constituie CMI, care realizează la necesitate evaluarea iniţială 

şi completează Fişa de monitorizare a progresului de 

dezvoltare a copilului, în rezultatul căreia sunt întocmite 

procese-verbale cu privire la evaluarea dezvoltării copilului de 

vârstă timpurie (evaluare iniţială). 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj 

acordat:1,5 

Total standard 11 

 

Standard 4.3. Toţi copiii demonstrează angajament şi implicare eficientă în 

procesul educaţional 

Domeniu: Management 

Indicator 4.3.1.Asigurarea accesului elevilor/ copiilor la resursele educaţionale 

(bibliotecă, laboratoare, ateliere, sală de festivităţi, de sport etc.) şi a participării 

copiilor şi părinţilor în procesul decizional privitor la optimizarea resurselor 

Dovezi  - Programul de dezvoltare instituţională a IET , pentru anii 

2020-2024  

-  Planul anual de activitate a IET, pentru anul de studii 2020-

2021  

- Registrul de inventariere; 

- Registrul de evidenţă a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor 

şi materialelor de sprijin la bucătărie;  

- Terenul de joacă dotat cu echipament, inventar şi atribute de 

joc şi sport; 

- Panoul informativ;  

Constatări Documentele de planificare prevăd dotarea instituţiei cu 

materiale didactice şi metodice, cu ustensile, dispozitive 

necesare organizării şi desfăşurării procesului educaţional. 

Pentru desfăşurarea eficientă a procesului instructiv-educativ, 

mediu educaţional din toate grupele de vârstă este dotat cu 

resurse materiale, conform cerinţelor curriculare, cu panouri 
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de activitate etc.  

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituţională 

Indicator 4.3.2. Existenţa bazei de date privind performanţele elevilor/ copiilor şi 

mecanismele de valorificare a potenţialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele 

parcurgerii curriculumului modificat sau a PEI 

Dovezi  - Portofoliile copiilor; 

- Procesul–verbal  al şedinţei Consiliului pedagogic, cu privire 

la dezvoltarea evaluării copiilor în baza Instrumentelor de 

monitorizare şi evaluare a dezvoltării copilului elaborat în 

baza SÎDC; 

- Tabelul generalizator de evaluare al copilului; 

- Rapoarte individuale privind dezvoltarea copiilor în baza 

SÎDC. 

Constatări Instituţia deţine şi actualizează anual baza de date privind 

dezvoltarea copilului în baza Standardelor de învăţare şi 

dezvoltare a copilului. În cadrul şedinţei Consiliului pedagogic 

la fiecare final de an de studii se prezintă totalurile privind 

dezvoltarea evaluării copiilor, în baza Instrumentelor de 

monitorizare şi evaluare a dezvoltării copilului şi tabelul 

generalizator de evaluare al copilului. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

 

Indicator 4.3.3. Realizarea unei politici obiective, echitabile şi transparente de 

promovare a succesului elevului/ copilului 

Dovezi  - regulamentul tip al instituției 

-Regulamentul intern al IET 

- Fişele de post ale angajaţilor IET ; 

- Procesul-verbal  al şedinţei Comitetului părintesc , cu privire 

la delegarea a doi părinţi în componenţa Consiliului de 

administraţie; 

- Ordinul  cu privire la constituirea Consiliului de etică; 

- Ordinul  cu privire la constituirea Consiliului de 

administraţie; 

- Ordinul nr. ___ din _____2020,  cu privire la constituirea 

Comisiei de atestare;  

- Consiliul de Administraţie  cu privire la rezultatele 

controlului la Protecţia muncii şi la Protecţia civilă; notă 

informativă. 

- Ordinul  cu privire la crearea CMI; 

- Registrul  de ordine despre fluctuaţia cadrelor a IET 
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-  Registrul de ordine despre activiataea de bază a IET 

Constatări Instituţia realizează o politică obiectivă, echitabilă şi 

transparentă de promovare a reuşitei şi dezvoltării copilului 

prin informarea părinţilor, prezentarea rezultatelor în cadrul 

şedinţelor CMI, Consiliului pedagogic etc.  

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

1 

Evaluarea conform criteriilor: 

1 

Punctaj acordat:  

1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional 

Indicator 4.3.4. Încadrarea elevilor/ copiilor în învăţarea interactivă prin 

cooperare, subliniindu-le capacităţile de dezvoltare individuală, şi consultarea lor 

în privinţa conceperii şi aplicării CDŞ [partea finală de după ultima virgulă nu se 

referă la IET] 

Dovezi  -Proiectarea calendaristică şi proiectarea tematice pentru anul 

de studii 2020-2021 în grupele de copii, aprobate de directorul 

instituţiei; 

 - Agenda educatorului pentru anul de studii 2020-2021, 

aprobată de directorul instituţiei; 

- Proiectele didactice ale activităţilor extraşcolare (matinee, 

distracţii, activităţi muzicale, excursii etc.); 

Concursuri: 

* „ Fantezie şi creaţie de Anul Nou”- decembrie 2020 

* „ Mărţişor -2021”- martie 2021” 

* „ Crearea de către cadrele didactice a centrului ARTE în 

fiecare grupă de vîrsă.” 

*Desen pe asfalt „ Lumea cu ochii de copii”. 

-Expoziţii: 

* „ Darurile toamnei” - septembrie 2020 

* „ Culorile toamnei” (lucrări realizate din diferite materiale şi 

în diferite tehnici)- noiembrie 2020 

* „ Lucrările copiilor la activitatea de artă plastică”- februarie 

2020 

* „ Mărţişoare -2021”- martie 2021 

- Acţiuni de binefacere: 

* Colectarea jucăriilor, rechizitelor şi hăinuţelor pentru copiii 

din familii social vulnerabile”. 

- Portofoliile grupelor;  

- Portofoliile copiilor; 

- Orarul activităţilor afişat la panoul informativ;  

- Fişele de analiză a activităţilor asistate; 

Constatări Managerul şi metodistul instituţiei monitorizează modul în 

care cadrele didactice încadrează toţi copiii în învăţarea 

interactivă prin asistenţe la activităţi, controale tematice, 

controale operative etc. Cadrele didactice planifică şi 
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realizează activităţi prin care implică şi învaţă copiii să 

interacţioneze şi coopereze. 

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

Total standard 5,5 

 

Puncte forte Motivarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea profesională 

continuă prin delegarea şi participarea la activităţi de formare 

în domeniu la nivel raional şi naţional. 

Puncte slabe Incoerenţa dintre Planul anual şi dimensiunile strategice, 

evidenţiate în PDI, ce nu prezintă un sistem integral, se 

constituie din planurile lunare ale instituţiei; 

 

Dimensiune V. EDUCAŢIE SENSIBILĂ LA GEN 

Standard 5.1. Copiii sunt educaţi, comunică şi interacţionează în conformitate cu 

principiile echităţii de gen 

Domeniu: Management 

Indicator 5.1.1. Asigurarea echităţii de gen prin politicile şi programele de 

promovare a echităţii de gen, prin informarea în timp util şi pe diverse căi a 

elevilor/ copiilor şi părinţilor în privinţa acestor politici şi programule, prin 

introducerea în planurile strategice şi operaţionale a activităţilor de prevenire a 

discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare în 

domeniul interrelaţionării genurilor 

Dovezi  - Ordinul nr. ____ din ______.2020, cu privire la desemnarea 

coordonatorului acţiunilor de prevenire, identificare, raportare 

cu referire la cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 

copilului; 

- Ordinul  cu privire la constituirea Comisiei Multidisciplinare 

Intraşcolare; 

- Ordinul  cu privire la constituirea Comisiei de etică;  

- Panoul informativ „Drepturile copilului”. 

Constatări Instituţia este la curent cu politicile naţionale şi programele de 

promovare a echităţii de gen şi informează periodic părinţii în 

privinţa acestor politici şi programule. Planul strategic şi 

operaţional al instituţiei nu conţine obiective şi activităţi de 

prevenire a discriminării de gen.  

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 1 

 

Domeniu: Capacitate instituţională 

Indicator 5.1.2.Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităţilor şi 

a formării cadrelor didactice în privinţa echităţii de gen 

Dovezi  - Ordinul nr. ___ din ______2020, cu privire la desemnarea 
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coordonatorului acţiunilor de prevenire, identificare, 

raportulare cu referire la cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului; 

- Ordinul   cu privire la constituirea Comisiei Multidisciplinare 

Intraşcolare; 

- Ordinul  cu privire la constituirea Comisiei de etică;  

- Registrul de evidenţă a sesizărilor conflictelor dintre copii, 

copii-educatori, educatori-părinţi; 

Constatări În instituţie sunt aplicate proceduri legale de organizarea 

instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiei în 

cazurile de ANET, asigurând servicii de consiliere şi orientare 

în domeniul interrelaţionării genurilor.  

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,5 

Punctaj acordat: 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional 

Indicator 5.1.3. Realizarea procesului educaţional – activităţi curriculare şi 

extracurriculare – în vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în 

raportul cu genul, cu învăţarea conceptelor-cheie ale educaţiei de gen, cu 

eliminarea stereotipurilor şi prejudecăţilor legate de gen 

Dovezi  - Seminar teoretico-practic: 

„ Formarea deprinderilor de sănătate şi igienă la fete şi băieţi 

de vârsta preşcolară”. 

- Activităţile didactice desfăşurate în cadrul proiectului 

săptămânal  

- grupe pregătitoare: „Eu şi corpul meu”, „Cine sunt eu”,  

„Prietenii mei”, „Fetele sunt viitoare mame, băieţii sunt 

viitorii taţi”;   

- Panoul „Drepturile mele”. 

- Panoul „Sfatul medicului”. 

Chestionarea părinţilor: „ Cum alegieţi ojucărie mai bună 

pentru o fetiţă şi pentru un băieţel”. 

Constatări Instituţia este asigurată cu spaţii educaţionale adecvate 

particularităţilor de gen. Cadrele didactice valorifică educaţia 

de gen şi manifestă comportament nediscriminatoriu în raportul 

cu genul. Copiii participă activ  în multiple activităţi 

curriculare/ extracurriculare care presupun eliminarea 

stereotipurilor şi prejudecăţilor legate de gen.  

Pondere/ 

punctaj  

Pondere: 

2 

Evaluarea conform criteriilor: 

0,75 

Punctaj acordat: 

1,5 

Total standard 3,5 

 

Puncte forte În instituţie sunt aplicate proceduri legale de organizarea 

instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiei în 
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cazurile de ANET, asigurând servicii de consiliere şi orientare 

în domeniul interrelaţionării genurilor. 

Puncte slabe  Formare profesională slabă a cadrelor didactice  pe indicatorul 

legat de gen, mai ales la nivelul instituţiei. 

 

Arii de îmbunătăţire: 

- Asigurarea instituţiei cu rampe de sprijin, cu pante şi bloc sanitar adaptat; 

- Realizarea acţiunilor în colaborare cu autoritatea publică locală şi cu alte 

instituţii cu atribuţii legale în domeniul protecţiei copilului; 

 

Recomandări privind îmbunătăţirea calităţii activităţii instituţiei: 

- Asigurarea unei activităţi transparente, eficientizarea comunicării cu 

comunitatea educaţională şi promovarea bunelor practici, prin crearea paginii 

WEB a instituţiei pe reţele de socializare. 

 

În procesul de evaluare a IET s-a stabilit următorul nivel de realizare a 

standardelor de calitate: 

Standard 

de calitate 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 Total 

Punctaj 

maxim 
10 5 5 - 6 6 8 7 7 13 14 7 6 94 

Punctaj 

acordat 
7,5 3,75 4,0  4,0 4,25 5,25 4,0 4,0 8,5 11,0 5,5 3,5 65,25 

Nivel de 

realizare 

(%) 

75 75 80 - 67 71 65,6 57 57 65 78,5 78,5 58,3 70 

 

- În baza pct. 71, lit. f din Metodologia de evaluare a instituţiilor de 

învăţământ general, se propune  cu calificativul bine. 

 

Comisia de evaluare : 

Preşedinte: _________________ 

Membru: _________________ 

Membru:      __________________ 

 

 

 

 


