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                                    Date generale 
Raion/ municipiu  Chișinău 
Localitate  s. Bacioi 
Denumirea instituției  Instituția de educație timpurie nr. 176 
Adresa  s. Bacioi, str. Doina 76, mun. Chișinău, R. Moldova 
Adresa filiale - 
Telefon  022381166 
E-mail  botanica.gradi176bc@gmail.com 
Adresa web  - 
Tipul instituției  Grădiniță 
Tipul de proprietate  publică 
Fondator/ autoritate administrativă  APL sat. Bacioi 
Limba de instruire  Română 
Numărul total copii  170 
Numărul total grupe 7 
Numărul total cadre de conducere  1 
Numărul total cadre didactice  16 
Program de activitate  10,5 ore (7.30 – 18,00), 5 zile  
Perioada de evaluare inclusă în raport  Anul de studii 2020-2021 
Director  Lașcu Tatiana 

 
Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 
Standard 1.1. Asigurarea securității și protecției tuturor copiilor/elevilor 
Domeniu: Management 
Indicator 1.1.1. Prezența documentației tehnice, sanitaro-igienice și medicale și monitorizarea permanentă a respectării normelor sanitaro-
igienice 

Dovezi  

Organizarea controlului medical al angajaţilor 
Organizarea controlului medical al copiilor 
Elaborarea meniului model 10 zile meniul zilnic 
Monitorizarea respectării cerinţelor sanitaro-igienice, discuţii 
S-a elaborat, completat Fișa de dezvoltare psihopedagogica a copilului 
37 cartele medicale și controlul medical efectuat 
Cartele medicale F-027e 
Meniu model pentru respectarea normelor fiziologice de consum 
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Discuţii conform planului de activitate a asistentului medical cu copiii, personalul didactic, nondidactic 
S-a monitorizat în dinamică dezvoltarea individuala a tuturor copiilor din instituție. 

Constatări  
   Instituția deține în ordine sistemică toată  documentația tehnică, sanitaro-igienică și medicală obligatorie și 
monitorizează permanent respectarea normelor sanitaro-igienice și securitatea tehnică. 

Pondere şi punctaj acordat Pondere: 1  Autoevaluare conform criteriilor: 1  Punctaj acordat: 1 
 
lndicator 1.1.2 Asigurarea pazei şi a securității instituției și a siguranţei tuturor elevilor/ copiilor pe toate durata programului educativ 

Dovezi  

Regulamentul de organizare și funcționare a instituței, aprobat la ședința Consiliului de administrație nr.1 din 
11.09.2020, ord nr.20-ab din 11.09.2020, cap. II  – Misiunea și principiile de organizare a instituției de educație 
timpurie nr. 176. cap.III Atribuțiile  instituției de educație timpurie nr.176  pct. 14. Asigurarea protecției copiilor; 
Ordinul „Cu privire la respectarea IOVSC”: 
- nr.23-ab  din 17.09.2020, 
- nr.12-ab  din 04.05.2021 
Ord. nr. 9-ab din 02.09.2020 ,”Cu privire la numirea persoanei reponsabile de securitatea antiincendiară și 
securitatea electric”; 
Registrul de înregistrare a instruirilor de apărare împotriva incendiilor la instituție; 
Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea primei grupe de electrocutare a personalului neelectric; 

   Supraveghere fizică 
   Graficul de serviciu al administrației 
   Registrul de evidență a vizitatorului 

Constatări  
Instituția deține actele referitoare la pază și asigură integral, securitatea copiilor. Este util pentru a monitoriza cât mai 
eficient de către educator  a situației în care se află copilul. Ajută la dezvoltarea conexiunii mai multor servicii ce 
oferă protecție familiei și copilului. 

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

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

Dovezi  Instituţia deţine orarul activităților și programul zilnic de activitate, afişat la panoul informațional din grupe 

Constatări  

Prezența programului de activitate coordonat de APL.  
Prezența orarului la toate grupele de vârstă.  
Se respectă programul zilnic de activitate al fiecărei grupe conform cerințelor curriculare.  
S-a elaborat orarul activităţilor extracurriculare 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,75  Punctaj acordat: 1,5 
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Domeniu: Capacitate instituţională: 
Indicator 1.1.4. Asigurare pentru fiecare elev/copil a câte un loc în bancă/la masă ect., corespunzător particularităţilor psihofiziologice 
individuale 
Dovezi  Instituţia dispune de spaţii educaţionale adecvate pentru toţi copiii din grădiniță 

Constatări  
Mobilierul din grupe corespunde cerințelor psihofiziologice individuale ale copilului 
În urma controlului anual al copiilor efectuat de asistenta medicală discută cu cadrele didactice despre unele maladii 
cronice ale copiilor ce ar necesita aşezarea lor la măsuțele din faţa grupei. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1  Autoevaluare 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   Monitorizarea asigurării cu material de sprijin conform cerinţelor sanitaro-igienice 
Constatări  Aprovizionarea persoanalului nondidactic cu echipament, căldări, mopuri, mături, pentru activitate conform normelor  
Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 0,75 
 
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  

Monitorizare respectării normelor sanitare în spaţiile de pregătire, servire şi păstrare a hranei. Discuţii 
Plan acţiune profilaxia intoxicare alimentare 
Autorizație sanitară  
Ordin cu comisia de triaj 
Registrul de rebutare 
Registru de monitorizare a temperaturii  frigiderilor și a cuptorului electric. 

Constatări  

Instituţia dispune de spaţiile necesare pentru servire şi pregătirea hranei, de personal instruit în bucătărie cu examenul 
sanitar efectuat. 
Dispune de depozit pentru legume şi mini depozit pentru alimente, frigidere pentru păstrarea hranei conform normelor 
Afişat în pachetul cu documentele bucătăriei 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1  Autoevaluare conform criteriilor: 1  Punctaj acordat: 1 
 
Indicator 1.1.7. Prezenţa spaţiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate, funcţionalitate şi confort pentru elevi/ copii 

Dovezi  
Graficele de igienizare a blocurilor sanitare aprobate de director  
Blocurile sanitare dispun de apă rece și caldă. 
Elaborarea buletinelor sanitare, reguli de spălare pe mâini 

Constatări  Instituția dispune de spații sanitare pentru copii și adulți. Sunt respectate criteriile de accesibilitate, funcționalitate și 
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confort pentru copii. Dotarea blocurilor sanitare corespunde cerințelor, conform SMDIET și Regulamentului sanitar 
pentru IET. Graficile sunt elaborate și afişate în grupe, wc, vestiare, holuri, blocul alimentar. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1  Autoevaluare conform criteriilor: 1  Punctaj acordat: 1 
 
Indicator 1.1.8. Existenţa şi funcţionalitatea mijloacelor antiincendiare şi a ieşirílor de rezervă 

Dovezi  

Instituţia dispune de Sistem antiincendiar, 2 panouri antiincendiare, marcaje informaţionale privind acţiunile 
copiilor și a personalului în caz de incendiu. 
Personalul sunt  instruiți periodic cum să acţioneze în caz de incendiu.  
Prezența scărilor de evacuare în caz de incendiu etc. 
Stingătoare - 17 

Constatări 
Instituția dispune de mijloace antiincendiare, ieșiri de rezervă accesibile și funcționale și de Planul de evacuare în 
cazuri de situații excepționale plasat la vedere. Holurile instituției sunt amenajate cu marcaje de direcție de evacuare 
în caz de situații excepționale. 

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

Încadrarea și participare în proiectul ” O țară independentă”, 2020 
Activități de instruire a copiilor cu privire la securitatea vieții și sănătății lor. 
Seminar  de formare a cadrelor didactice privind implementarea produselor curriculare: ”Ghid metodologic pentru 
cadre didactice din IET ” și  ”Securitatea rutieră” decembrie 2020 

Constatări  
Cadrele didactice organizează și desfășoară semestrial proiecte tematice de învățare și respectare a regulilor de 
circulație rutieră, a tehnicii securității, prevenirea situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor. 
Proiectul național ”În căutarea fericirii” - oferă un sprijin considerabil instituției de învățământ 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1  Autoevaluare conform criteriilor: 0,5  Punctaj acordat: 0,5 
Total standard 9,25 

 
Standard 1.2. Instituţia dezvoltă parteneriate comunitare în vedere protecţiei integrităţii fizic 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  Ședințe cu părinții în toate grupele de vârstă: Abuzul, violența și neglijarea în familie. 
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Sănătatea și securitatea copiilor. (2020). 
Ordinul nr. 27-ab din 01.12.2020 ”Cu privire la formarea grupului pentru prevenirea, identificarea, raportarea 
cazurilor ANET 
Proces verbal nr.4 din 20.05.2021 al ședinței CP cu privire la informarea angajaților despre procedura de intervenție 
a lucrătorilor instituției de învățământ” 
Fișele de post ale cadrelor didactice 
Registru de evidență a fișelor de sesizare 
Planul de acțiuni pentru desfășurarea procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor din 
instituție în cazurile ANET al copilului din IET 
Raport privind evidența sesizărilor privind cazurile ANET semestru I și II, anul de studii 2019-2020 

Constatări  

     În documentele strategice și operaționale sunt proiectate acțiuni de informare a copiilor și partenerilor 
educaționali în privința procedurii legale de intervenție în cazurile ANET, de colaborare cu familia, cu autoritatea 
publică locală, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției copilului. La nivel de instituție activează 
Comisia multidisciplinară, care se întrunește la necesitate. 
S-a contribuit la dezvoltarea relațiilor de încredere dintre copil și părinte 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1  Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 0,5 
 
Domeniu: Capacitatea instituţională: 
Indicator 1.2.2. Utilizarea eficientă a resurselor interne (personal format) şi comunitare (servicii de sprijin familial, asistentă parentală etc.) 
pentru asigurarea protecţiei integrităţii fizice şi psihice a copilului 

Dovezi  

Ședintă online cu părinții cu subiectul: ”Rolul familiei în creșterea și educația copilului” (25.05.2020). 
Ședință cu părinții cu subiectul: ”Comunicați eficient cu copilul dvoastră. Cum vorbim despre Coronavirus pe 
înțelesul lor”(iunie, 2020).  
Ordinul nr. 27-ab din 01.12.2020 ”Cu privire la formarea grupului pentru prevenirea, identificarea, raportarea 
cazurilor ANET 

Constatări  
     Instituția dispune de personal calificat și instruit pentru asigurarea protecției fizice și psihice a copililui, conform 
statelor de personal și legislației în vigoare. 
Nu s-a depistat nici un caz de ANET  în instituție. Relația părinte –copil, copil – educator este eficientă.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1  Autoevaluare conform criteriilor: 0,5  Punctaj acordat: 0,5 
 
Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 
Indicator 1.2.3. Realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a oricărui tip de violență (relaţii elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal 
auxiliar) 
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Dovezi  

Seminar metodic cu cadrele didactice din IET cu tema:”Depășirea cazurilor de abuz, violență, neglijență față de 
copil” (martie, 2020) 
Activitate integrată cu copiii grupei de vârstă mare 5-6 ani cu subiectul: ”Spunem  NU! Violenței” (noiembrie 2020) 
Sensiune online cu părinții în toate grupele de vârstă la tema: ”Copilul și lumea emoțiilor. Recunoaștere și 
înțelegerea emoțiilor”, ”Stresul părinților și bunăstarea emoțională a copilului”, 
”Creați un mediu sigur pentru copilul dvoastră – sfaturi utile pentru părinți” (iunie- iulie, 2020) 

Constatări  
S-a creat în instituție un climat psihologic prielnic dezvoltării favorabile si armonioase a copilului. S-a creat un 
mediu prietenos si constructiv de relaționare intre actorii educaționali. 

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

 
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  
Activitate integrată cu copiii grupei de vârstă mare 5-6 ani cu subiectul: ”Spunem  NU! Violenței” (noiembrie 2020) 
Activitate integrată cu copiii grupei de vârstă mare 5-6 ani cu subiectul: ”Copilul și lumea emoțiilor” decembrie, 
2020 

Constatări  

În instituție copiii au acces și beneficiază de servicii de calitate: de dezvoltare și instruire conform programului-tip 
cu abordări individuale, de îngrijire: alimentare, somn, supraveghere, monitorizarea stării fizice, acordarea de 
asistență medical etc. Copiii cunosc informații cu referire de evitarea emoțiilor negative și depășirea  situațiilor 
conflictuale. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,5  Punctaj acordat: 1,0 
Total standard 2,5 

 
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 sănatate şi alte instituţii cu atributţii legale în acest sens în promovarea valorii 
sanataţii fizice şi mintale a elevilor/ copiilor, în promovarea stilului sănătos de viaţă în instituţie şi în comunitate 

Dovezi  

Participarea cadrelor didactice la seminarul cu subiectul: ”Soluții – probleme în perioada pandemiei COVID-19”. 
(18. 02 .2021) 
Participarea cadrelor didactice la ședința CP nr. 3 din 23. 02. 2021 cu subiectul: ” Formarea deprinderilor de 
sănătate și igienă la copiii de vârstă preșcolară” 
Centru medicilor de familie oferă permanent informație (pliante, postere) despre prevenirea unor maladii 
Centrul medicilor de familie anunță graficul imunizării copiilor 
Centrul medicilor de familie eliberează forma medicală pentru încadrarea copiilor în ciclul preșcolar 
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Constatări  
Cadrele didactice  s-au familiarizat îndeaproape cu soluțiile în perioada pandemiei, care corespund necesităților 
copiilor, astfel încât să respecte cerințele sanitaro-igienice din IET . 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare 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, sesiuni de terapie educaţională etc.) pentru profilaxia problemelor psihoemoţionale ale elevilor/ copiilor 

Dovezi  

 Activitate integrată cu copiii grupei de vârstă mare 5-6 ani cu subiectul: ”Copilul și lumea emoțiilor” (decembrie 
2020). Activități de promovare a unui stil de viață sănătos, educație igienică a copiilor: 
- complexe de exerciții al gimnasticii de dimineață; 
- minute fizice în regimul zilnic; 
Afişe informative pentru părinţi ce reflectă stilul sănătos de viaţă, prezente în fiecare grupă de vârstă; 

Constatări  Copiilor li s-a asigurat confort și securitate psihoemoțională pe întreg parcursul procesului instructiv. 
Pondere și punctaj acordat Pondere: 1  Autoevaluare conform criteriilor: 0,75  Punctaj acordat: 0,75 
 
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 programe ce promovează modul sănătos de viaţă 

Dovezi  

Discuţii cu promovarea regimului zilnic al copilului 
Activitate integrată cu copiii grupei de vârstă medie 4-5 ani cu subiectul: ”Povestea lui Covid” (octombrie 2020). 
Consultație pentru cadre didactice și părinți cu subiectul: ”Profilaxia bolilor respiratorii acute la copii” (11. 2020) 
Activitate integrată cu copiii grupei de vârstă medie 5-6 ani cu subiectul: ”Mănânc sănătos – cresc mare și 
frumos!”(octombrie 2020). 

Constatări  
Conform planului de activitate al asistentei medicale 
Cadrele didactice, părinții, copiii  posedă informații cu referire la prioritățile modului sănătos de viață și optează 
ferm pentru el. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,75  Punctaj acordat: 1,5 
Total standard 4,25 
 
Dimensiunea 1  Puncte forte  Puncte slabe 

 

Monitorizarea în permanenţă a procesului instructiv cu intervenţii 
obiective şi prompte pentru a redresa situaţia acolo unde se cere. 
 În instituție nu s-au depistat cazuri de ANET. 

Faptul că instituţia nu dispune de sală sportivă, lipsa 
terenului sportiv dotat cu inventarul sportiv, uneori ne 
îngreunează activitatea. 
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Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 
*Standard 2.1. Elevii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare [Standardul nu se aplică IET] 
Domeniu: Management 

Indicator 2.1.1. Definirea, în planul strategic/ operațional de dezvoltare, a mecanismelor de participare a elevilor/ copiilor la procesul de luare a 

deciziilor, elaborând proceduri și instrumente ce asigură valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe subiecte ce țin 

de interesul lor imediat 

Dovezi   Nu se aplică în IET 
Constatări   
Pondere și punctaj acordat  Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: -  

 
Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită democratic și autoorganizată, care participă la luarea deciziilor 
cu privire la aspectele de interes pentru elevi/ copii 
Dovezi   Nu se aplică în IET 
Constatări   
Pondere și punctaj acordat  Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: -  

 
Indicator 2.1.3. Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a elevilor/ copiilor (pagini pe rețele de socializare, 
reviste și ziare școlare, panouri informative etc.) 
Dovezi   Nu se aplică în IET 
Constatări   
Pondere și punctaj acordat  Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: -  

 
Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea aspectelor legate de viața școlară, în soluționarea problemelor la nivel 
de colectiv, în conturarea programului educațional, în evaluare propriului progres 
Dovezi   Nu se aplică în  IET 
Constatări   
Pondere și punctaj acordat  Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: -  
Total standard -- 
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Standard 2.2. Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în procesul educațional 
Domeniu: Management  
Indicator 2.2.1. Existența unui set de proceduri democratice de delegare și promovare a părinților în structurile decizionale, de implicare a lor în 
activitățile de asigurare a progresului școlar, de informare periodică a lor în privința elevilor/ copiilor și de aplicare a mijloacelor de comunicare 
pentru exprimarea poziției părinților și a altor subiecți în procesul de luare a deciziilor 

Dovezi  
Comitetele părintești în fiecare grupă procese verbale din septembrie 2020 
Participarea copiilor împreună cu părinții la serbarea ”Ziua satului natal – Bacioi”, Dinastii muzicale 

Constatări 
Părinții sunt implicați în activitatea instituției prin diferite forme: membri al CA; ședințe cu părinții, mese rotunde, 
etc. în soluționarea diferitor probleme privind activitatea copilului său în gradiniță; 

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

Parteneriat cu școala primară 101, comuna Bacioi încheiat la 10.09.2020 
Parteneriat cu APL 
Parteneriat cu biblioteca sătească încheiat la 30. 12. 2020 
Desfășurarea activităților extrașcolare la nivel comunitar: ”Sărut Femeie mâna ta!” – desfășurarea evenimentului în 
incinta liceului Gr. Vieru din localitate 06.03.2020, 
 ”Serbarea – Hramul satului Bacioi – Sfinții Voievozi Gavriil și Mihail” 21. 11. 2020,  

Constatări  
Partenerii educaționali sunt implicați în proiectarea activităților pentru noul an de studii, în luarea deciziilor, 
participă la diferite activități ca persoane-resurse în procesul educational. 
Implicarea şi participarea copiilor și părinților la evenimentele organizate și desfășurate în cadrul comunității 

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

Ordin cu privire la numirea părinților în Consiliul de Administrație 
Părinții sunt implicați în activitatea instituției prin diferite forme: membri al CA; ședințe cu părinții, mese rotunde, 
etc. În soluționarea diferitor probleme; 
Implicarea Comitetelor părintești al grupelor în diferite activități. 



10 
 

Participarea părinților în cadrul seminarelor instructive din cadrul instituției 
Rolurile cheie ale părinților în educație, proces verbal 02 din 14.12.2020 
”Rolul familiei în creșterea și educația copilului” iunie  2020 (ședință online) 

Constatări 
Reprezentanții părinților  sunt membri ai Consiliului  de administrație și colaborează cu directorul instituției în 
luarea deciziilor pentru beneficiile copiilor săi. 

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

Transparența resurselor financiare de la buget pe anul 2020; 
Repartizarea bugetului de stat pentru IET nr.176 pentru anul 2020; 
Planul de activitate al Consiliului de administrație pentru anul de studii 2020-2021 
”Rolurile cheie ale părinților în educație”, proces verbal 02 din 13.12.2020 

Constatări 
Partenerii educaționali sunt implicați în proiectarea activităților pentru noul an de studii, în luarea deciziilor, 
participă la diferite activități ca persoane-resurse în procesul educațional 

Pondere și punctaj acordat  Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,75  Punctaj acordat: 1,5 
Total standard 4,0 

 
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  
Prin activităţi de desfăşurare a Proiectului de talie națională cu genericul ”O țară independentă” desfăşurat în cadrul 
activităților cu copii din IET – ”În căutarea fericirii pierdute”. 

Constatări  

Participarea copiilor și a părinților la desfășurarea  serbării – ”Ziua întemierii satului Bacioi” 03. 06. 2020, ”Hramul 
satului Bacioi – Sfinții Voievozi Gavriil și Mihail” 21. 11. 2020, 
Participarea copiilor la activitatea extracurriculară Șezătoarea din străbuni -  ”Tradiții și obiceiuri naționale” 18. 12. 
2020, grupele mari nr. 3, nr. 6. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1  Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 0,5 
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Indicator 2.3.2. Monitorizarea modului de respectare a diversităţii culturale, etnice, lingvistice, religioase şi de valorificare a multiculturalităţii 
în toate documente şi în activităţile desfăşurate în instituţie şi colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 
principiilor democratice 

Dovezi  
Prin includerea în Planul  anual al IET și asistări la desfăşurarea Proiectelor interrtransdisciplinare şi la activităţile 
extracurriculare desfăşurate. Prin monitorizarea activităţilor desfăşurate săptămânal cu copiii. 

Constatări 
În instituție se respectă principiile democratice privind diversitatea culturală, etnie, lingvistică, religioasă. În 
planurile strategice și operaționale sunt planificate activități de monitorizare a valorificării multiculturalității. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1  Autoevaluare 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  
”Suntem diferiți, dar egali”, 11.12.2020, grupa pregătitoare  
  Implicarea copiiilor în activitățile extracurriculare 
Nr. de copii de alte confesii religioase - 0; 

Constatări 
În instituție sunt create condiții pentru abordarea echitabilă și valorizată a fiecărui copil indiferent de apartenența 
culturală, etnică, lingvistică, religioasă. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,5  Punctaj acordat: 1,0 
 
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  
Expunerea și explorarea dirijată și independentă în activităţile curriculare şi extracurriculare de către preșcolari a 
cărților și enciclopediilor despre corpul omenesc, rase și etnii, inclusiv tradiții și obiceiuri, profesii, 
ocupații/activități ale oamenilor, emoții, relații interumane, etc. 

Constatări 
  În instituție sunt promovate viziunile democratice de conviețuire armonioasă într-o societate interculturală, valorile 
multiculturale prin exemplele proprii ale angajaților, discuții cu copiii, implicarea părinților, organizarea și 
desfășurarea expozițiilor, activităților pentru copii, etc 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 1,0 
Total standard 3,0 

 
Dimensiunea 2  Puncte forte  Puncte slabe 

 
Implicarea a familiilor în procesul decizional  Sunt părinți care se implică mai puțin la 
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Implicarea familiilor în viaţa grădiniței 
Existenţa şi funcţionalitatea parteneriatelor 
Implicarea şi participarea copiilor și a părinților la diverse 
evenimentele organizate și desfășurate în cadrul instituției și a 
comunității. 

capitolul Educația pentru societate. 

 
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 activităţi multiculturale, a documentelor de asigurare a 
serviciilor de sprijin pentru elevi/copiii cu CES 

Dovezi  

În Planul anual al IET nr. 176 se regăseşte obiectivul ţintă: Instruirea continuă a educatorilor în cadrul IET, cât şi la 
cursurile de perfecţionare: Actuale orientări în domeniul incluziunii - importanța  asigurării educației incluzive 
efective și de calitate. 
Unul din acestea vizează formarea continuă a cadrelor didactice, astfel încât acestea să posede atitudinile, valorile și 
competențele corespunzătoare și necesare pentru activitate eficientă în mediul educațional incluziv.   
Formarea profesională continuă a CD: 
06.05.2020 Ședință cu CD  pe platforma ZOOM 
Subiectul: ,,Modalități de învățare și educare a copilului în mediu familial pe perioada de Pandemie cu COVID-19”.  

Constatări  

Planul anual de activitate reflectă aspecte legate de promovarea EI și de valorificare a multiculturalității. Capitolul 
din planului anual ”Activitatea Comisiei multidisciplinare intrainstituțională” reflectă acțiuni specifice pentru 
implementarea politicii de stat în domeniul educației incluzive. 
Furnizarea de servicii de sprijin și educație pe tot parcursul vieții a cadrelor didactice în domeniul educației 
incluzive. 

Pondere și punctaj acordat Pondere:  2  Autoevaluare conform criteriilor:  0,75 Punctaj acordat: 1,5 
 
Indicator 3.1.2. Funcţionalitatea structurilor, a mecanismelor şi procedurilor de sprijin pentru procesul de înmatriculare şi incluziune şcolară a 
tuturor copiilor, inclusiv de evidență şi sprijin pentru copiii cu CES 

Dovezi  

Regulamentrul de evidență, înmatriculare și transfer a copiilor cu vărsta de 0-7 ani în instituțiile publice de educație 
timpurie de tip general (educația antipreșcolară și învățămînt preșcolar, special, sanotarial și complexe. educaționale 
–școli primare – grădinițe.), apobat la sedința Consiliului de administrație a DGETS nr.7/1 din 08.06.2018. 
Registrul de înmatriculare și înregistrare a copiilor; 
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Registrul de evidența a frecvenței copiilor în grupe și la asistenta medicală; 
Cereri ale părinților către directorul IET nr.176; 
Actele necesare: 
Carnetul  medical a coplului; 

- Copia buletinului de identitate a părinților cu viza de domiciliul sau reședințță, sau alt document care 
confirmă locul de ședere a destrictului arondat; 

- Copia adeverinței de naștere a copilului; 
- Extras din istoria dezvoltării copiilului cu concluziile despre starea sănătății lui; 

- Fișa cu date despre vaccinare, recomandări privind asistența/îngrijirea confirmate de semnătura medicului și 
ștampila centrului local de sanătate; 

Declarațiile părinților pe propria răspundere cu privire la starea sănătății copilului pe perioada pandemiei; 
Rezultatele evaluării finale a copiilor de 6-7 ani în baza Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului, realizate 
în mai 2021. 

Constatări  

În instituția de educație timpurie, monitorizarea dezvoltării copiilor de vârstă antepreșcolară și preșcolară se 
realizează atât în cadrul activităților educaționale, cât și în timpul rutinelor, tranzițiilor și altor momente de regim, în 
conformitate cu actele normative: Curriculum pentru Educație Timpurie, în conexiune cu Standardele de învățare și 
dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani. 
Membrii CMI din IET monitorizează în permanenţă rezultatele copiilor din grupe, dar şi a copiilor veniţi recent din 
alte instituţii, pentru a putea după caz să fie referiţi către SAP. 

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

Dovezi  

În instituția de  ET nr. 176  în anul de studii 2020-2021 au fost:  
Înmatriculați  total în instituție 172 copii, dintre care: 
Din luna iunie 2021 până în luna septembrie 2021 au fost înmatriculați 82 copii de diferite vârste: 

- 2016 – 3 copii; 
- 2017 - 8 copii; 
- 2018 -71 copii; 

Constatări 
În instituție se complectează permanent baza de date a copiilor din districtele școlare, se elaborează acte privind 
evoluția demografică. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,5  Punctaj acordat: 1,0 
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Indicator 3.1.4. Monitorizarea datelor privind progresul şi dezvoltarea fiecărui elev/ copil şi asigurarea activităţii Cormisiei Multidisciplinare 
Intraşcolare (CMI) şi a  serviciilor de sprijin, în funcţie de necesităţile copiilor 

Dovezi  

Rapoarte semestriale şi anuale prezentate în cadrul şedinţelor Consiliului Profesoral cu privire la reuşita copiilor  
preşcolari. 
Informație cu privire la monitorizarea și evaluarea dezvoltării inițiale a copiilor; 
Ordinul nr. 28-ab din 01.12.2020 cu privire la constituirea Comisiei Multidisciplinare; 
Tabel generalizator Monitorizarea copiilor la început de an școlar; 
Control thematic: ”Monitorizarea evaluării dezvoltării copiilor și a completării Rapoartelor despre dezvoltarea 
fizică, socio-emoțională, cognitive a limbajului și comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor 
de învățare” a grupelor pregătitoare  
 Tabel generalizator „Monitorizarea copiilor la sfârșit de an școlar”; 

Constatări  

La finele sem. I şi a anului de studii se prezintă reuşita copiilor pentru toate grupele de vârstă, unde se i-au decizii de 
îmbunătăţire a situaţiei preşcolare a copiilor ce au potenţial intelectual înalt şi calificative scăzute la unele domenii 
de dezvoltare. Starea de bine a copiilor este monitorizată de către CD, iar CMI monitorizează rezultatele evaluărilor 
iniţiale şi fac referire copiilor către SAP din muncipiul Chișinău, spre evaluare complexă. 
 În anul de studii 2020-2021 în baza rezultatelor analizei dosarelor medicale și a observării pedagogice directe nu au 
fost identificați  copii cu CES. 

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

Planul anual de activitate pentru anul de studii 2020 - 2021, Activitatea CMI;   
Ordinul nr. 28- ab din 01.12.2020 cu referire la constituirea CMI; 
Registrul de evidență a copiilor examinați; 
Dosare ale copiilor; 

      Rapoarte de evaluare complexă a dezvoltării copilului; 
     Asigurarea instituției cu cabinet medical 

Total standard 4,75 
 

Constatări  
Procesul educațional se desfășoară în corespundere cu particularitățile și nevoile specifice ale copiilor în funcție de 
recomandările SAP. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,5  Punctaj acordat: 1 
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Standard 3.2. Politicile şi practicile din instituţia de invăţământ 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  

Programul de Dezvoltare al IET nr. 176 pentru anii 2021-2025, Componenta: Curriculum;  
      Regulamentul de organizare și funcționare a IET nr. 176, aprobat la ședința CA, cap. II art.12(4); III art.13  
      Fișele post ale angajaților; 

Scutirea unor copii de plata pentru alimentație: 2020 -2021 - nr. 7 copii 
Ordinul nr.27 -ab din 01.12. 2020 cu privire la numirea coordonatorului ANET; 
Procesul-verbal nr.08 din 12. 05. 2021 al ședinței Consiliului de administrație cu privire la informarea 
angajaţilor instituţiei cu următoarele documente: 
Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de 
abuz, neglijare, trafic al copilului, Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 77 din 22 februarie 2013; 
Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, Ordinul Ministerului 
Educaţiei nr.1049 din 10 octombrie 2014; 

Constatări 
În instituție se organizează ședințe de informare a tuturor angajaților instituției privind procedura de identificare, 
înregistrare și evaluare inițială a cazurilor suspecte de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului. 

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

 
Indicator 3.2.2. Promovarea diversităţii, inclusiv a interculturalităţii, în planurile strategice şi operaţionale ale instituţiei, prin programe, 
activităţi care au ca ţintă educaţia incluzivă şi nevoile copiilor cu CES 

Dovezi  

Programe, metodologii educaționale: 
- activitățile de îngrijire și educație se desfășoară în baza unei planificări tematice, săptămânale și zilnice, care 

vizează proiectarea tuturor activităților în care sunt implicați copiii, respectând programul zilnic stabilit de 
curriculum-ul pentru educația timpurie și metodologia specifică de aplicare a acestuia, 

- instituția asigură dreptul copilului la joc ca activitate, formă fundamentală de învățare, procedeu și mijloc de 
realizare a demersului educațional, ca o deschidere spre libertatea de a alege, potrivit trebuințelor proprii; 

dotarea didactico-metodică a procesului educațional în instituție se face în conformitate cu Standardele minime de 
dotare. 

 Lucru individual cu copiii în conformitate cu nevoile speciale ale copiilor; 
      Informații cu privire la rezultatele evaluării inițiale și sumative a copiilor pentru anul de studii 2020 -2021 

Constatări  Activităţile au fost realizate de către cadrele didactice pe tot parcursul anului școlar 2020- 2021 
Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 1,0 
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Domeniu: Capacitate instituţională: 
Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferenţelor individuale prin aplicarea procedurilor de prevenire, identificare, semnalare, evaluare şi 
so1uţionare a situaţiiIor de discriminare şi informarea personalului, a elevilor/ copiilor şi reprezentanţilor 1or legali cu privire la ulilizarea acestor 
proceduri 

Dovezi  

Planul anual de activitate pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la CP nr.1 din 16.09.2020 
 Ordinul nr. 27-ab din 01.12.2020 cu privire la constituirea Comisiei multidisciplinare; 
Registrul de sesizare a cazurilor de abuz, negijare și trafic al copiilor; 
Ședințe/ seminare de informare/ formare a Cadrelor didactice:  

- Depășirea cazurilor de abuz, violență, neglijență față de copil, 17.02. 2020, seminar metodic directori, metodiști 
din instituțiile de educație timpurie și coordonatorii ANET; 

- Prevenirea abuzului și neglijării copilului: tipurile și formele de abuz, 26. 03. 2021, pentru cadrele didactice din 
IET nr. 176; 

Ședințe de informare a părinților:  
 - ”O educație fără violență – o copilărie fericită. Securitatea și sănătatea copiilor”, proces-verbal nr. 2  din 

15.02.2020, grupa pregătitoare; 
- Participare la seminar online pentru cadre didactice:”Securitatea rutieră, prevenirea accidentelor, din 21. 12. 2020;   

Panou informativ prin grupe: ”Stop violența”; 
Fişe de post elaborate cu modificările necesare ce ţin de mecanisme de identificare şi combatere a oricăror forme de 
discriminare şi de respectare a diferenţelor individuale. 

Constatări  
În instituție sunt respectate diferențele individuale ale copiilor și aplicate procedurile de prevenire, identificare, 
semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare. Personalul instituției, părinții și copiii sunt informați 
și instruiți referitor la utilizarea acestor proceduri. 

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

 
Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 
Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferenţiat/ adaptat pentru copiii cu CES, şi evaluarea echitabila a 
progresului tuturor elevilor/ copiilor, în scopul respectării individualităţii şi tratării valorice a lor 
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Dovezi  

Oră metodică privind prevederile Curriculumului pentru educație timpurie, aprobat la Consiliul Național pentru 
Curriculum (Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1699 din 15 noiembrie 2018), realizată în data 
de 22.02.2019; 

Întrunire metodică cu cadrele didactice „Realizarea planificării globale, tematice şi zilnice, conform cerințelor 
Curriculumului pentru educație timpurie” 24.09.2020; 

Fișele de observare și monitorizare a progreselor copiilor elaborate în conformitate cu Standardele de învățare și 
dezvoltare a copiilor;  

Raportul anual de activitate a IET nr. 176 pentru a. s. 2019-2020 (Analiza rezultatelor educaţionale). 

Constatări 
   Instituția aplică eficient curriculumul prin diverse activități de cunoaștere și evaluare a progresului fiecărui copil 
prin mecanisme de susținere a individualității și tratării valorice a fiecăruia. 

 
Indicator 3.2.5. Recunoaşterea de către elevi/ copii a situaţii1or de nerespectare a diferenţelor individuale şi de discriminare şi manifestarea 
capacităţii de a le prezenta în cunoştinţă de cauză 

Dovezi  
Activități de învățare realizate cu copiii privind manifestarea toleranței față de cei din jur: 

 ”În căutarea fericirii pierdute” 12.12.2020 grupa mare nr. 6 și 3; 

Constatări  
Deorece în instituție domină un climat favorabil și prietenos pentru copii, nu au fost planificate multe activități.  
În instituție nu au fost identificate cazuri și rapoarte ale copiilor despre situații discriminatorii. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 0, 5 Pondere: 0,5 
Total standard 4,0 
 
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 dezvoltare instituțională privind implementarea graduală a normelor sanitare în IET nr. 176 pentru anii  
2021 -2025 (pag. 18) 
Raportul de activitate pentru anul de studii 2020-2021, prezentat în cadrul ședinței consiliului profesoral, proces-
verbal nr. 04 din 22. 05. 2021; 
Registrul de evidență a bunurilor materiale; 
Acte ce vizează procurarea materialelor didactice. 
Măsuri de identificare a surselor necesare pentru dezvoltarea mediului educațional se întreprind prin: 

- ”Inventarierea bunurilor materiale-mijloacelor fixe ale instituției, efectuată anual de către comisia de baza a 
instituției și reprezentanții APL com Bacioi, în baza dispoziției nr. 02/1-7/133 din 30.11.2020 și ordinul 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,75  Punctaj acordat 1,5 
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directorului instituției nr. 26-ab  din 01.12.2020. 
Demersuri către organele ierarhice:  

- demersuri către APL com Bacioi privind necesități de dotare/ amenajare a mediului educațional,  septembrie 
– decembrie 2020 și ianuarie – august 2021 total – 14 demersuri; 

   Lucrări de dotare, amenajare realizate de către APL com Bacioi pentru:  
-     2020 - în sumă de – 408,300 lei 
- reparații curente în vara anului 2020 – 40,700 mii lei. 

Constatări  

    S-a planificat şi s-a executat cheltuieli la capitolele: Intreţinerea încăperilor din IET, achitarea salariului, formări 
profesionale, procurarea de mijloace didactice, abonare, servicii medicale, Resursele instituționale disponibile sunt 
utilizate corect și asigură un mediu accesibil și sigur pentru fiecare copil, inclusiv cu CES. Anual aceste resurse 
sunt înnoite, conform planului strategic și operațional, sumelor financiare disponibile.  

   Facturile și actele financiare sunt stocate în dosare. 

 
Indicator 3.3.2. Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi a accesului, conform legii, la datele de interes public 

Dovezi  

Dosarele personale ale copiilor şi ale angajaţilor din IET sunt păstrate în siguranţă şi doar un număr limitat de 
angajaţi au acces la ele. Regulamentul de organizare și funcționare a IET nr. 176, aprobat la ședința CA, (art.18,   
cap. III Atribuțiile IET); 

Fișele de post ale angajaților, pct.8 (al.12), Responsabilitățile personalului didactic;  
Declarație pe propria răspundere ale părinților; 
Declarație pe propria răspundere ale angajaților; 
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale salariaților. 
Acord  cu părinții din grupele de vârstă privind protecția datelor cu  caracter personal. 
Ordinul „Cu privire la respectarea IOVSC”: 
- nr.23-ab  din 17.09.2020, 
- nr.12-ab  din 04.05.2021 
Ordinul nr. ab din 25. 08. 2021 „Cu privire la respectarea Regulamentului privind comunicarea între instituție și 

mass-media în cazurile care se referă la copii”; 
Confidențialitatea datelor privind examinările medicale, psihologice și pedagogice ale copiilor, cu diagnoze indicate 
de către specialiști. 

Constatări  La editarea, completarea şi modificarea datelor cu  caracter personal, au acces doar persoane autorizate  
Pondere și punctaj acordat Pondere: 1  Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 0,75 
 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,75  Punctaj acordat: 1,5 
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Domeniu: Capacitate instituţională: 
Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor/ copiilor, a spaţiilor dotate, conforme specificului educaţiei, 
a spaţii1or destinate serviciilor de sprijin 

Dovezi  

Instituţia dispune de teren de joacă, sală muzicală,  cabinet medical, săli de grupă dotate  cu mobilier, centre și 
mijloace didactice, literatură, tehnică de calcul, jucării, spaţiu de joacă, laptopuri, calculator, imprimantă etc 

Program de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2025, aprobat la Consiliul de Administrație nr.7 din 21. 04. 
2021.  

Standarde minime de dotare a IET, aprobate prin Ordinul MECC nr.253 din 11.10.2017; 
Sălile de grupă dotate cu mobilier corespunzător vârstei copiilor conform Standardelor minime de dotare a IET, 

aprobate prin Ordinul MECC (nr.253 din 11.10.2017), tehnică de calcul, jucării, spaţiu de joacă; 
Cabinet medical dotat cu cele necesare, inclusiv medicamente pentru  primul ajutor; 
Cabinet Metodic dotat  cu mobilier, literatură metodică și didactică, tehnică de calcul, imprimantă etc 
Raport de autoevaluare privind pregătirea instituției către noul an de studii 2020 -2021; 

Constatări  Resursele materiale, financiare şi umane din instituţie permit desfăşurarea unui proces educațional  bine organizat 
Pondere și punctaj  acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,75  Punctaj acordat: 1,5 
 
Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 
Indicator 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de invăţământ şi a auxiliarelor curriculare, utilizând tehnologii informaţionale şi de comunicare 
adaptate necesităţilor tuturor elevilor/ copiilor 

Dovezi  

Rezultatul evaluării spațiilor educaționale din instituție privind asigurarea didactico-metodică a centrelor de 
activitate și dotarea tehnico-materială a spațiilor educaționale conform Standardelor minime de dotare a instituției 
de educație timpurie din octombrie 2020 și Reglementări-cadru speciale de punere în aplicare a instrucțiunii 
privind pregătirea pentru redeschidere și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei 
Covid-19 (MECC și MSMPS, UNICEF); 

Realizarea procesului educațional în perioada de carantină a instituției 06.04.2020 - 31.05.2020) prin platformele 
onlaine -Viber, Meet. Zoom; 

Dotare TIC: rețea internet pentru toate grupele, boxe portative - 1  
Realizarea ședințelor cu părinții online: 
- platforma Viber, Igiena corpului, 22.04. 2020, grupa mică, 
-  prin Google  Meet, Jucăria în viața copilului, 27.05.2020, grupa mare, 
- prin Google Meet, Jocuri pentru copil și familie, 20.05.2020, grupa mică, 
- prin Google Meet, Cum vorbim cu copiii despre Coronavirus. Igiena personală a copilului, 08.05.2020, grupa 

mare, 
- prin Viber, Familia și rolul ei în dezvoltării copilului. Prevenirea abuzului și disciplinarea pozitivă, 13.05.2020, 
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grupa pregătitoare, 
- prin Google Meet, ”Creați un mediu sigur pentru copilul Dumneavoastră”, 26.05.2020, grupa medie, 
Realizarea activităților cu caracter demonstrativ online: 
-”Desenăm, aplicăm, împreună ne distrăm”, 18.05.2020, grupa mare, platforma Viber, Faceboock; 
- Harnici ca albinile, Flori de primăvară, 29.04.2020, grupa medie, platforma Viber, Faceboock; 
- Tehnica- țeserea covorașelor din fâșii de hârtie, 11.05.2020, grupa medie, platforma Viber; Faceboock, 
- Ne pregătim de Sfintele sărbători pascale, 16.04.2020, grupa pregătirtore, platforma Viber, Faceboock 

Constatări  
Instituția de învățământ aplică suficient mijloace didactice, inclusiv TIC, adaptate nevoilor tuturor copiilor, 
monitorizează dezvoltarea activităților educaționale. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 1,0 Punctaj acordat: 2,0 
Total standard 5,75 
 
Dimensiunea 3  Puncte forte  Puncte slabe 

 
Existenţa în instituţie a  resursele materiale şi umane ce permit 
desfăşurarea unui proces educațional  de calitate 

Instituţia nu este îndeajuns dotată cu  necesitățile de 
sprijin pentru copiii cu CES  

 
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 calitătii 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 intern al Instituției de Învățămînt preșcolar nr. 176, aprobat la ședința Consiliului de administrație, nr. 
1 din 11.09.2020, ord nr. 23-ab din 11.09.2020- cap. X, secț. 1, (141) dezvoltarea profesională a personalului 
didactic și de conducere este obligatorie pe parcursul întregii activități profesionale; 

Program de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2025, aprobat la Consiliul de Administrație nr. 7 din 
21.04.2021;  

Planul de  dezvoltării profesionale al fiecărui cadru didactic; 
Ordinul nr. 20 din 13.01.2020 cu privire la autoevaluarea și evaluarea cadrelor didactice; 
Baza de date cu referire la personal  didactic din instituție; 
Certificate de formare continuă ale cadrelor didactice (recalificare) la modulul ”Psihopedagogie preşcolară”- 8 
Certificate de obținere a gradelor didactice doi - 8 
Certificate de obținere a gradelor didactice unu - 2 

Constatări 
Instituția implementează în mod eficient și practic pe deplin programele și activitățile proiectate în planul de 
dezvoltare a IET și în planul de lucru pentru anul de studii 2020 -2021. 
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Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,75  Punctaj acordat: 1,5 
 
Indicator 4.1.2. . Realizarea efectivă a programelor şi activitaţilor preconizate în planurile strategice şi operaţionale ale instituţiei, inclusiv ale 
structurilor asociative ale părinţilor şi elevilor 

Dovezi  

Instituția implementează în mod eficient și practic pe deplin programele și activitățile proiectate în planul de 
dezvoltare al IET și în planul de lucru pentru anul de studii.  
Raportul anual privind realizarea procesului educațional din instituție în anul de studii 2020-2021; 
Avizierul cu informaţii pentru părinți privind activitatea din instituţie;   

Constatări 
Instituția implementează în mod eficient și practic programele și activitățile proiectate în planul de dezvoltare al 
IET și în planul de lucru pentru anul de studii. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,75  Punctaj acordat: 1,5 
 
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 edacaţionale, şi promovarea unui model eficient de 
comunicare internă şi externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi  

Registru de procese-verbale ale ședințelor Consilele de Administrație; 
Registru de procese-verbale ale ședințelor Consiliilor profesorale; 
Registru de procese-verbale ale ședințelor Consiliului de Etică; 
Procese-verbale ale ședințelor de  părintești din grupe de vârstă; 
Registrul de evidență a ordinelor cu privire la activitatea de bază; 
Dosarele cu activitatea Consiliilor/ comisiilor din instituție: Consiliul pedagogic, Consiliul de administrație, 
Consiliul de etică etc. 
Activități de informare a cadrelor didactice și ale părinților privind deciziile Consiliului pedagogic, Consiliului 
de administrație, prin: 

- afișarea deciziilor pe panoul informativ din holul instituției, 
- anunțarea realizării deciziilor la fiecare început de ședință. 

Constatări 
În instituție se asigură modul transparent, democratic și echitabil al activităților consiliilor și comisiilor prin 
participarea părinților ca membri și afișarea deciziilor pe panoul din holul instituției.  
 În cadrul instituției activează toate comisiile sus numite. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,75  Punctaj acordat: 1,5 
 
Domeniu: Capacitate instituţională: 
Indicator 4.1.4. Organizarea procesului educaţional în raport cu obiectivele şi misiunea instituţiei de învăţământ printr-o infrastructură adaptată 
necesităţilor acesteia 
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Dovezi  

Activitatea Consiiliilor pedagogice. 
- Realizarea obiectivelor propuse pentru anul de studii 2020 -2021. 
- Afișarea deciziilor consiliilor  pedagogice în fișierul ”Activitatea metodică” 
- Procesele verbale a ședințelor consiliilor pedagogice. 
- Planul de activitate, registrele de dezvoltare profesională ale fiecărui cadru didactic și seminarele realizate.  

Activitatea Consiliului de Administrație 
- Registrul proceselor verbale a consiliilor de administrație. 
- Dosarele cu material a consiliilor pedagogice și consiliior de administrație. 

Constatări  

Obiectivele propuse pentru anul de studii 2020 -2021 au fost realizate. 
-   Au fost planificate 4 consilii pedagogice; Procesele verbale a ședințelor consiliilor pedagogice sunt perfectate 
în registru special. Deciziile consiliilor pedogogice sunt afișate în afișierul ”Activitatea metodică” 
Sunt desfășurate 9 consilii de administrație. Procesele verbale sunt înocmite în registrul  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare 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 acesteia, a curriculumului adaptat şi a planurilor educaţionale individualizate 

Dovezi  

Panouri: ”Eu astăzi sunt aici”, ”Dispoziția mea”, ”Calendarul naturii”, ”Bursa muncii”, ”Deserviciul” etc. 
Echipamentele TIC din instituție: calculatoare, imprimante, TV, centru muzicale; 
Literatura pentru copii/ literatura metodică; 
Raportul statistic al instituției din 2020, 2021; 

               Registrul de inventariere. 

Constatări 
Instituția este dotată cu TIC în cabinetul directorului, cabinetul metodic; cabinetul medical, grupe, sală muzicală, 

(laptop-uri; printer color; aparat foto, printer-xerox; centru muzical, pian electronic, TV; copertator; softuri 
educaționale; etc). 

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

Lista de evidenţă a cadrelor didactice şi de conducere din instituţie (2020- 2021)  
Dosarele personale ale angajaţilor cu dovezi privind angajarea, promovarea, pregătirea de specialitate conform 
prevederilor normativelor în vigoare, pentru anii de studii 2020-2021; 

Din 16 cadre didactice 10 dețin gradul didactic doi, 2 cadre didactice deține grad didactic unu;  
Personalul deține fișa postului contrasemnată, care corespunde cerințelor în vigoare; 
Fișele de evaluare trimestriale ale angajaților. 
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Registrul de ordine privind angajarea personalului. 
Sunt    prezente 8 Certificate de formare continuă (recalificare) ale cadrelor didactice la modulul ”Psihopedagogie 
preşcolară”. 

Constatări  

Conform Listei de tarifare în instituție activează  16 cadre didactice. Managerul instituției deține studii superioare, 
grad didactic doi.  
Bucătar, deține studii medii speciale, categoria III; 
Asistenta medicala, deține studii medii speciale, categorie superioară; 
Nivelul de studii al personalului didactic angajat:                 

- studii superioare pedagogice 14 și 2 CD medii speciale; 
- grad didactic doi - 12 cadre didactice și 2 cadre didactice deține grad didactic unu; 

    fără grad didactic - 4 cadre didactice. 
Pondere și punctaj  acordat Pondere: 1  Autoevaluare conform criteriilor: 1,0  Punctaj acordat: 1,0 
 
Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 
Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptate la condiţiile locale şi instituţionale, în limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi  

Proiectarea zilnică de la grupe în perioada pandemică COVID-19, conform particularităților de vârstă; 
Planul de acțiuni privind redeschiderea și reluarea activității în IET nr. 176 în perioada post –Covid 19, aprobat, 

proces–verbal nr. 02 din 17. 09.2020 al ședinței Consiliului de administrație; 
Programul de activitate al IET nr. 176, în anul de studii 2020-2021 
Fișele de monitorizare a progreselor copiilor elaborate în conformitate cu Standardele de învățare și dezvoltare a 

copiilor;  
Portofoliile copiilor 

Constatări 

Instituția asigură tratarea tuturor copiilor în mod echitabil prin aplicarea documentelor de politici incluzive, a 
curriculumului, prin diverse activități de cunoaștere și evaluare a progresului fiecărui copil, prin mecanisme de 
susținere a individualității fiecăruia. 

 Procesul educațional se realizează în baza Curriculumului și a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de 
la naștere până la 7 ani, aprobate de Ministerul Educației. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5 
Total standard 10,0 
 
Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaţionale în raport 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) 
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Dovezi  Instituția desfășoară procesul educațional în concordanță cu particularitățile și nevoile specifice ale fiecărui copil.  

Constatări 
Cadrele didactice monitorizează și evaluează dezvoltarea copilului, progresele, problemele comportamentale ale 

copilului. 

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

 
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  

Program de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2025, aprobat la Consiliul de Administrație nr.7 din 
21.04.2021, Componenta: Resurse; 
Planul de activitate al instituției pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința Consiliului pedagogic nr.1 

din 09.09.2020. (conține cap. ”Activitatea centrului metodic”); 
Planul perspectiv de atestare a cadrelor didactice pentru perioada de 5 ani 2020-2025; 
Planul perspectiv de formare continuă a cadrelor didactice pentru 3 ani,  2020-2023; 

Constatări  În instituție sunt prezente toate planurile sus numite care sunt lucrative. 
Pondere și punctaj acordat Pondere: 1  Autoevaluare conform criteriilor: 0,5  Punctaj acordat: 0,5 
 
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  

Schema de încadrare a personalului din instituție.  
Informație referitor la dotarea grupelor cu materiale didactice. 
Bugetul instituției. Planificarea și realizarea resurselor financiare pentru materiale didactice, formarea continuă a 

cadrelor didactice. 
Asigurarea cu personal 100%; 
Ordinul intern nr. 26-ab din 01.12.2020 cu privire la inventarierea bunurilor materiale; 
Demersuri către APL com. Bacioi, privind necesități de dotare/ amenajare a mediului educațional: 
Registru de evidență a bunurilor materiale din instituție/trimestrial; 
Registrul de evidenţă a contractelor de muncă; 
 Raportul de activitate a instituției, aprobat la ședința comună a Consiliului pedagogic și Consiliului de 
administrație pentru anul de studii 2020 -2021. 

Constatări 
Instituția dispune de numărul suficient de cadre didactice calificate în domeniu, personal auxiliar, materiale 
didactice și surse financiare necesare pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul pentru educația 
timpurie. 
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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  

Fișe de evaluare a activităților integrate și extracurriculare ale cadrelor didactice; 
Fișe de evaluare a momentelor de regim; 
Rezultatele monitorizării și evaluării dezvoltării copiilor în baza  Standardelor. 
Strategii didactice interactive utilizate de către cadrele didactice:  Mesajul, Explozia stelară, Cubul, Ciorchinele, 
Diagrama Venn, Cutiuța fermecată, Bula dublă, Experimentul, etc.; 
Monitorizarea și evaluarea dezvoltării copiilor din instituție la început de an  și sfârșit de an școlar. 

Constatări 
Instituția a realizat măsurile planificate în planul anual de activitate pentru anul de studii 2020 -2021. Materialele 
sunt stocate în dosare. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj acordat: 1,5 
 
Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 
Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitale cu principiile educaţiei centrate pe elev/ copil şi pe formarea de competenţelor, 
valorificând curriculumul în baza Standardelor de eficienţă a învăţării 

Dovezi  

 Oră metodică pentru cadrele didactice: ”Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în 
instituțiile de educație timpurie în anul de studii 2020 -2021. 
Portofoliul cadrului didactic; 
Rapoarte despre dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă, a limbajului şi comunicării, precum şi a 
dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare la finele grupei pregătitoare, înregistrate şi semnate de părinţi. 

Constatări 
 Proiectele didactice sunt elaborate de fiecare cadru didactic conform cerințelor metodologice, se ține cont de 
interesele și necesitățile copilului în raport cu obiectivele preconizate, competențele specifice și unitățile de 
competență ale domeniilor de activitate, utilizând strategii de predare și evaluare. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:  0,75 Punctaj acordat: 1,5 
 
Indicator 4.2.6. Organizarea şi desăşurarea evaluării rezultatelor învăţării, în conformitate cu standardele şi referenţia1ul de evaluare aprobate, 
urmărind progresul în dezvoltarea elevului/ copilului 

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



26 
 

Dovezi  

 Tabel generalizator Monitorizarea copiilor la început de an școlar 2020-2021; 
 Monitorizarea evaluării dezvoltării copiilor și a completării Rapoartelor despre dezvoltarea fizică, socio-

emoțională, cognitive a limbajului și comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare; 
Tabel generalizator Monitorizarea copiilor la sfârșit  de an școlar; 
Portofoliile copiilor; 
Fișe individuale de evaluare a copiilor: iniţială și finală pentru anii de  2020-2021; 
Proces-verbal al ședinței Consiliului pedagogic nr. 04 din 21.05.2021 cu privire la organizarea procesului de 

evaluare a copiilor în instituție/ rezultatele evaluării finale a copiilor; 

Constatări 
Pentru a monitoriza și evalua copiii, educatorul utilizează Instrumentul și Fișa de monitorizare și evaluare a 

dezvoltării copilului, conform Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului (vârsta1,5-7 ani) elaborat de 
MECC, adițional folosește: chestionare pentru părinți, portofolii cu lucrări ale copiilor etc. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor:  1,0 Punctaj acordat: 2,0 
 
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  

Program de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2025, aprobat la Consiliul de Administrație nr.7 din 
21.04.2021;  
Planul anual de activitate 2020-2021 stipulate activități publice; 
Activități extracurriculare:  
 -  Distracții: ”Toamnița aurie”, 27. 10. 2020, toate grupele de vârstă; 
            ”În așteptarea lui Moș Crăciun”, 16 -19.12.2020, toate grupele de vârstă; 
                      ”Vine în țară Mărțișor”, 02- 04. 03. 2021 toate grupele de vârstă; 
 -  Expoziții:  
 Darurile toamnei, octombrie 2020; 
 ”Sărbătorile de iarnă”, decembrie 2020; 
 Vine în țară Mărțișor – fir de dor, martie 2021 
           Expoziții cu diverse tematici; 
Programul activităților extracurriculare (scenarii, note informative) 

Constatări 
În instituție se realizează activități extracurriculare, în anul respectiv activitățiile au fost desfășurate în fiecare grupă 
de vârstă, fără prezența părinților. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,75  Punctaj acordat: 1,5 
 
Indicator 4.2.8. . Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/ copii, întru a obţine rezultate în conformitate cu standardele şi referenţialu1 de 
evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES care beneficiază de curriculum modificat şi/ sau PEI) 
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Dovezi  

Proiectările globale și proiectările tematice pentru anul de studii 2020-2021 în grupele de vârstă; 
Registrul de observări şi evaluări a copiilor cu dificiențe în vorbire (CES); 
Tabelul generalizator de evaluare al copilului;  
Fișele de monitorizare a dezvoltării copiilor, în conformitate cu Standardele de învățare și dezvoltare a copiilor;  
Portofoliile copiilor; 
Rapoartele de evaluare a dezvoltării copiilor; 
Proiectarea zilnică ale cadrelor didactice a activităților cu copii. 

Constatări 
Instituția de învățământ oferă sprijin individual copiilor și o comunicare didactică eficientă cu aceștia, conectându-le 
în mod constant rezultatele la standarde și sistemul de evaluare prin activități educaționale. 

Pondere și punctaj acordat Pondere:  2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 1,0 
Total standard 10,5 
 
Standard 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul educațional 
Domeniu: Management: 
Indicator 4.3.1. Asigurarea accesului elevilor/ copiilor la resursele educaționale (bibliotecă, laboratoare, ateliere, sala de festivități, de sport etc.) 
și a participării copiilor și părinților în procesul decizional privitor la optimizarea resurselor 

Dovezi  

Plan de redeschidere și reluarea  activității cu copiii din IET nr.25 aprobat la ședința Consiliului de administrație  
nr. 02 din 17.09.2020; 

Graficele de desfășurare a gimnasticii, activităților de educația fizică și de muzică, plimbărilor. 
  Demersuri către APL com. Bacioi, pivind necesități de dotare/ amenajare a mediului educațional: 
  Dovezi privind participarea părinților în procesul decizional al instituției: 
- Ședință de informare a părinților: Proces-verbal a ședinței de părinți nr.02 din 19. 09.2020. 
- Activități de voluntariat din partea părinților: 
1. Amenajarea teritoriului (grupa medie, mare). 
2. Pregătirea activităților extracurriculare; 
3. Dotarea grupelor cu jucării, jocuri, cărți. 
- Implicarea în procesul educațional prin propunerea subiectelor de studiu; 

Constatări 
Instituția oferă accesul la resursele educaționale și asigură participarea copiilor și a părinților la procesul decizional 
privind optimizarea acestor resurse. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,75  Punctaj acordat: 1,5 
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Domeniu: Capacitate instituţională: 
Indicator 4.3.2. Existența bazei de date privind performanțele elevilor/ copiilor și mecanismele de valorificare a potențialului creativ al acestora, 
inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumnlui modificat sau a PEI 

Dovezi  

Portofoliile copiilor; 
Fișă de monitorizare a fiecărui copil; 
Registrul de înregistrare a Rapoartelor copilului despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă a 
limbajului și comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare; 
Raportul anual privind rezultatele evaluării copiilor din fiecare grupă de vârstă în baza Instrumentului de 
monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului elaborat în baza SÎDC; 
Tabele generalizatoare privind rezultatele evaluării dezvoltării copiilor per grupă; 

Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și comunicării, precum și a dezvoltării 
capacităților și atitudinilor de învățare, la finele grupei pregătitoare pentru fiecare copil cu vârsta de 6-7 ani. 

Constatări 
Monitorizarea și evaluarea dezvoltării copiilor în toate grupele de vârstă, sa realizează în baza Standardelor de 
învățare și dezvoltare a copilului, conform exemplului propus de MECC în Repere metodologice pentru anul de 
studii 2020 -2021. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,75  Punctaj acordat: 1,5 
 
Indicator 4.3.3. Realizarea unei politici obiective, echitabile și transparente de promovare a succesului elevului/ copilului 

Dovezi  

Regulamentul de organizare și funcționare a instituței, aprobat la ședința Consiliului de administrație nr.1 din 
11.09.2020, ord nr.24-ab din 11.09.2020, cap.VIII  – Programe, medologii educaționale; 
- Procesul educațional se realizează, obligatoriu, indeferent de forma de organizare și tipul de proprietate – în 
baza Curriculumului pentru educație timpurie și Standardele de invățare și dezvoltare a copilului.  
- Program de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2025, aprobat la Consiliul de Administrație nr.7 din 
21.04.2021; 
 -   Monitorizarea realizării Curriculumului pentru educația preșcolară în concordanţă cu Standardele de 
dezvotare și învățare a copii; 
 - Asigurării unui proces educaţional de calitate la ariile curriculare în contextul implementării curriculumului 
preșcolar; 

Constatări 
În instituție promovarea succesului copilului se efectuează prin identificarea, valorificarea potențialului creativ al 
acestuia la activități integrate și extracurriculare. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1  Autoevaluare conform criteriilor: 0,75  Punctaj acordat: 0,75 
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Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 
Indicator 4.3.4. Încadrarea elevilor/ copiilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindu-le capacitățile de dezvoltare individuală, și 
consultarea lor în privința conceperii și aplicării CDȘ 

Dovezi  

Organizarea și desfășurarea activităților integrate în toate grupurile  de vârstă; 
Desfășurarea învățământului la distanță în perioada 06.04.2020 – 31.05.2020; 
Elaborarea sarcinilor didactice diferențiate orientate pe abilitățile individuale ale copiilor atunci când lucrează cu 

ei în centrele de interese, în timpul lucrului individual; 
Fișe de asistențe la activități; 
Proiecte didactice ale activităților curriculare pentru anul de studii 2020-2021. 

Constatări 
Instituția de învățământ implică în mod sistematic copiii în învățarea interactivă prin cooperare, în învățarea 

individuală eficientă și obține rezultate pozitive. 
Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,75  Pondere: 1,5 
Total standard 5,25 
 
Dimensiunea 4  Puncte forte  Puncte slabe 

 

Dotarea instituţiei cu mijloace didactice este 
obiectivul prioritar al echipei manageriale; 
Cadrele didactice  participă la formări de nivel naţional şi 
instituţional; 
Copiii sunt încurajaţi şi susţinuţi de educatori și părinți să 
participe la diverse activități și evenimente din instituție și 
comunitate.  

Neimplicarea instituției în proiecte de finanțare 
extrabugetară; 
Insuficienta dotare a spațiului de joc, lipsa terenuluia 
sălii și inventarului sportiv; 
 
 
 

 
Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 
Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile echității de gen 
Domeniu: Management: 
Indicator 5.1.1. Asigurarea echității de gen prin politicile și programele de promovare a echității de gen, prin informarea în timp util și pe 
diverse căi a elevilor/ copiilor și părinților în privința acestor politici și programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a 
activităților de prevenire a discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul interrelaționării genurilor 
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Dovezi  

Regulamentul de organizare și funcționare a instituței, aprobat la ședința Consiliului de administrație nr.1 
din 11.09.2020, ord nr.24-ab din 11.09.2020, cap. II  – Misiunea și principiile de organizare a instituției 
de educație timpurie nr. 176. 

- art.13 lit. (a) principiul asigurării față de copil cu drepturi  depline; 
- art.13 lit. (d) principiul echitării și non – discrimminării;  

Program de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2025, aprobat la Consiliul de Administrație nr.7 
din 21.04.2021; 

 -   Asigurarea accesului tuturor copiilor la servicii educaţionale de calitate. Formarea personalităţii în 
raport cu potenţialul acesteia. 

- Combaterea şi preîntâmpinarea violenţei în grădiniță, familie şi în mediul social.  
- Prevenirea şi combaterea marginalizării şi a excluziunii sociale prin cuprinderea cu grădinița a tuturor 

copiilor cu dezabilități/ cerinţe educaţionale speciale/ şi din grupuri vulnerabile.  
- Asigurarea accesului la  educaţie minorităților naţionale şi confesiuni religioase. 
Planul anual de activitate pentru anul de studii 2020 – 2021; 
  -   Parteneriate educaționale prevede planificarea: 
 -   Parteneriat cu familia; 
 -   Parteneriat cu școala;  
Activități publice la toate vârstele de grupă  ”Toți suntem diferiți – toți suntem egali!”, 2020 

    Activități publice  ”Suntem diferiți la port, dar egali ca oameni”, 2020 
Informarea copiilor: ”Cum trebuie să ne compotăm în viață”, ”Bunele maniere”,oră me nr. 4 din 18.02. 21  

   Activitate cu copiii: ”Drepturile copiilor”, oră metodică nr. 4 din 18. 02. 2021 

Constatări  
    În instituție echitatea de gen este asigurată prin activități de prevenire a discriminării de gen planificate în 
planurile strategice și operaționale, prin proiectele tematice de promovare a echității de gen, prin informarea 
copiilor și părinților. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,5  Punctaj acordat: 1,0 
 
Domeniu: Capacitate instituţională: 
Indicator 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activitaților și a formării cadrelor didactice în privința echității de gen 
Dovezi  Atelier de lucru cu cadrele didactice ”Educația  de gen și șanse  egale!” 
Constatări  Cadrele didactice  au participat la formări la tema dată în instituție 
Pondere și punctaj acordat Pondere: 2  Autoevaluare conform criteriilor: 0,5  Punctaj acordat: 1,0 
 
Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 
Indicator 5.1.3. Realizarea procesului educațional -activități curriculare și extracurriculare - în vederea formării comportamentului 



31 
 

nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-cheie ale educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de 
gen 

Dovezi  

  - Activități publice la toate vârstele de grupă  ”Toți suntem diferiți – toți suntem egali!”, 2020 
  - Activități publice  ”Suntem diferiți la port, dar egali ca oameni”, 2020 
  - Informarea copiilor: ”Cum trebuie să ne compotăm în viață”, ”Bunele maniere”, 18. 02. 2021  
 -  Activitate cu copiii: ”Drepturile copiilor”, oră metodică nr. 4 din 18. 02. 2021 

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

Total standard 3,0 

 
Dimensiunea 5  Puncte forte  Puncte slabe 

 

 
În grădiniță n-au fost sesizate cazuri de discriminare. 
 
 

Faptul că instituţia nu a urmărit formări naţionale 
cu tematica Educaţie sensibilă la gen, 
şi nici un cadru didactic nu a participat în anul de 
studii 2020-2021 la astfel de formări 

 
Analiza SWOT 

Puncte forte Puncte slabe 
   Rezultate bune înregistrate la evaluarea copiilor la finele anului de 
studii 2020-2021; 
   Cadre didactice receptive la tot ce este nou, cu o bună pregătire 
profesională. 
    Majoritatea cadrelor didactice  aplică eficient metodele interactive de 
predare-învăţare-evaluare, utilizează eficient tehnologiile informaţionale 
în procesul didactic. 
  Conferirea gradului didactic doi -2 educatori, grad didactic unu - 2 
educatori;  
    Dotarea institutiei cu bază tehnico-materială necesară demersului 
educațional; 
    Parteneriat eficient cu asistentul social, Inspectoratul de Poliţie, APL, 
etc; 
    Implicare activă a părinţilor în activitatea instituţiei preşcolare, cu 
dezbaterea şi identificarea problemelor; 

 Realizarea unui minimum de parteneriate cu instituțiile de 
învățămînt și comunitatea locală; 
 Grădinița nu este inclusă în programe de finanțare extrabugetară; 
 Inexistența parteneriatelor cu ONG-uri și fundații; 
    Insuficienta implicare a unor părinți în actul educațional și 
administrativ datorită situației materiale și sociale nestabilă a 
acestora, precum și a lipsei de timp; 
   Insuficienta dotare a spațiului de joc (deși este generos nu 
dispune de accesorii și aparate necesare petercerii timpului de joc 
în aer liber); 
 Instituţia nu este îndeajuns dotată cu  necesitățile de sprijin 
pentru copiii cu CES; 
 
 

Oportunităţi Riscuri 
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    Atragerea de fonduri de la autoritatea locală pentru renovarea unității; 
 Posibilitatea obținirii unor srevicii și facilități prin proiecte și programe 
de finanțare extrabugetară 
Implicare activă a familiei în activitatea copiilor și a grădiniței; 
Identificarea nevoilor de formare continuă profesională a cadrelor 
didactice; 
Realizarea colaborării cu un logoped și un psiholog; 
Relații de parteneriat real cu învățătoarele ce preiau grupa pregătitoare și 
părinții; 
Creșterea rolului partenerilor educaționali în dezvoltarea instituției 
preșcolare; 
Implementarea tehnologiilor moderne, centrate pe copil; 
Disponibilitatea și resposabilitate instituțiilor comunității locale de a veni 
în sprijinul grădiniței; 
Elaborarea materialelor didactice prin implicarea cadrelor didactice; 

 
   Timpul insuficient acordat de familie nevoii copilului de a 
comunica și a interacționa, în ceia ce privește educația și 
instruirea acestuia în general; 
    Scăderea motivației personalului nedidactic pentru o muncă de 
calitate datorită salarizării mici, raportată la volumul de muncă ce 
depășește o normă; 
    Lipsa unui logoped, psiholog, secretar a unui măturător etc; 
    Lipsa de atractivitate a sistemului de învățământ pentru tinerii 
absolvenți care preferă să lucreze în domenii mai bine plătite; 
 
 
 
 
 

 
 
Tabel privind nivelul de realizare a standardelor [se completeazà pentru Raporlul de activitate ce urmează a fi prezentat la ANACEC, în vederea 
evaluării externe]: 

Standard 
de calitate 

Punctaj 
maxim 
* 

Anul de 
studiu 
2020-2021 

Anul de studiu 
20___ -20___ 

Anul de studiu 

20___ -20___ 

Anul de studiu 

20___ -20___ 

Anul de studiu 

20___ -20___ 

Autoevaluare, 
puncte  

Nivel 
realizare, 
% 

Autoevaluare, 
puncte  

Nivel 
realizare, 
% 

Autoevaluare, 
puncte  

Nivel 
realizare, 
% 

Autoevaluare, 
puncte  

Nivel 
realizare, 
% 

Autoevaluare, 
puncte  

Nivel 
realizare, 
% 

1.1  10  9,25 92,5 
    

  
1.2  5  2,5 50 

    
  

1.3  5  4,25 85 
    

  
2.1  6  -- -- 

    
  

2.2  6  4,0 66,66 
    

  
2.3  6  3,0  50 

    
  

3.1  8  4,75 59, 37 
    

  
3.2  7  4,0  57,14 

    
  

3.3  7  5,75 82,14 
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4.1  13  10,0 76,92 
    

  
4.2  14  10,5 75 

    
  

4.3  7  5,25 67,86 
    

  
5.1  6  3,0 50 

    
  

Total  
 

5,10 67,71 
    

  
        
               
 
Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic: 

Anul de 
studiu 

Nr. total cadre 
didactice 

Distribuția calificativelor 
foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător 

2020-2021 16 0 16 0 0 
      
      
      

 
 
 
Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere: 

Anul de studiu  
Nr. total cadre 
de conducere 

Rezultatele prezentării Raportului anual de activitate 

2020-2021 1 se aprobă nu se aprobă 

  
Se aprobă  
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