
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

 

Instituția de educație timpurie nr. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBAT 

 

la ședința comună a Consiliului profesoral/ pedagogic 

și Consiliului de administrație 

 

Proces-verbal nr._1_ din _23 septembrie_2021_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 2021 

 

 

 

 



 

Date generale 

 

Raion/ municipiu Municipiul Chișinău, Botanica 

Localitate Chișinău 

Denumirea instituţiei Instituția de educație timpurie nr. 91 

Adresa Str. N. Zelinski 36/5 

Adresa filiale  

Telefon 022551572 

E-mail botanica.gradi91@gmail.com 

Adresa web http://iet91.detsbotanica.md/ 

Tipul instituţiei Instituție de învățământ preșcolar-grădiniță de copii 

Tipul de proprietate Publică 

Fondator/autoritate administrativă Primăria municipiului Chișinău 

Limba de instruire Română  

Numărul total de copii 240 

Numărul total de clase/grupe 11 

Numărul total cadre de conducere 1 

Numărul total cadre didactice 21  

Program de activitate 7.30-18.00; 10,5 ore zilnic 

Perioada de evaluare inclusă în raport 01.09.2020-26.08.2021 

Director Rotaru Tatiana 



 

 

Cuprins: 

 

Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE ............................................................ 4 
Standard 1.1. Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor/ copiilor ...... 4 

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității fizice și 

psihice a fiecărui elev/copil ............................................................................................................ 11 

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

sănătos de viață ............................................................................................................................... 13 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ ...................................................................... 16 
*Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare 

[Standardul nu se aplică IET] ........................................................................................................ 16 

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

educațional ...................................................................................................................................... 16 

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

interculturală bazată pe democrație ................................................................................................ 18 

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ..................................................................... 21 
*Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, origine 

și stare socială, apartenență religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime pentru realizarea 

și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional .......................................................... 21 

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

respectă diferențele individuale ...................................................................................................... 23 

Standard 3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil ....................................... 26 

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ........................................................................ 28 
Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional de 

calitate ............................................................................................................................................. 28 

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

stabilite prin curriculumul național ................................................................................................. 31 

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

 ......................................................................................................................................................... 35 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN ...................................................................... 36 
Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile 

echității de gen ................................................................................................................................ 36 

 

 



 

Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

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

copiilor 

Domeniu: Management 

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

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

Dovezi   Buletine de verificare metrologică nr. 2. 3. 5. 93-94; 

 Act de constatare a gradului de pregătire tehnică pentru 

funcționarea    sistemului de încălzire nr. contr. 344/4;   

 Sistem intern antiincendiar; 

 Registre de evidență și fișele de instructaj ale securității în sănătatea 

muncii angajaților; 

 Registre medicale cu date despre starea de sănătate a angajaților, 

copiilor; 

 Fișele medicale ale angajaților, 

 Fișele medicale ale copiilor, 

 Avizele medicale ale angajaților blocului alimentar; 

 Schema de evacuare în cazuri de situații excepționale. 

 Extrasul din Registru bunurilor imobile nr.1050109186; 

 Autorizație sanitară pentru funcționare, eliberată la  02.12.2019, nr. 

003763/2019/893,  valabilă până la 19 noiembrie 2020, eliberată de 

ANSP; 

 Autorizație sanitară pentru funcționare, eliberată la  12.03.2021, nr. 

008855/374,  valabilă până la 12 martie 2022, eliberată de ANSP; 

 Acordul-model de reglementare a livrării consumului de energie 

termică, energie electrică, apă și canalizare, încheiat la 03.02.2020 

 Raportul de Autoevaluare privind pregătirea pentru redeschidere a 

IET nr. 91, coordonat și aprobat de CSP Chișănău (01.09.2020); 

 Program de dezvoltare al instituției de educație timpurie nr. 91 

pentru anii 2016-2020, aprobat la ședința Consiliului de 

administrație nr. 1 din 08.09.2016 - Componenta: Infrastructura 

instituției de învățământ; 

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

la ședința Consiliului de administrație nr. 1 din 29.09.2020. 

Capitolul 1. Asigurarea vieții și sănătății copiilor, propagarea 

modului sănătos de viață, pct. I Respectarea regimului sanitaro-

epidemologic; 

 Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților 

de alimentație publică,  control al ANSA, din 17.11.2020; 

 Registrul instruirilor privind implimentarea măsurilor de control și 

prevenirea răspândirii infecției în perioada post-COVID -19. Proces-

verbal al ședinței de instruire a angajaților instituției, din 

10.08.2020; 

 Registrul de monitorizare a acțiunilor de Dezinfecție, dezinsecție, 

deratizare; 

 Cotrolul tematic „Evaluarea nivelului de pregătire a instituției către 

noul an de studii 2020-2021, Ordin nr. 29-ab din 31.08.2020 Cu 

privire la efectuarea controlului thematic, Proces-verbal nr. 1 din 

29.09.2020 al Consiliului de administrație referitor la totalurile 

controlului tematic, Ordin nr. 36-ab din 27.09.2020 Cu privire la 

rezultatele controlului tematic; 

 Cotrol la „Respectarea măsurilor antiincendiare, securității muncii și 



protecția muncii în instituție, notă informatică nr. 1 din 27.10.2020 

 Registrul de evidență a securității muncii angajaților. 

Constatări Instituția deține documentele tehnice, sanitaro-igienice și medicale necesare 

pentru organizarea și desfășurarea procesului educational. Administrația 

instituției monitorizează permanent respectarea normelor sanitaro-igienice.  

Asistentul medical din instituție duce evidența cazurilor de îmbolnăvire, 

dispune de registrul cu date despre starea de sănătate a tuturor copiilor și 

angajaților. 

Administrația instituției monitorizează respectarea normelor sanitaro- 

igienice. Pe holurile instituției și pe teritoriul ei, sunt plasate panouri 

informative cu material informativ propus de către Organizația 

Internațională a Muncii, în contextul protejării, profilaxiei, tratării infecției 

virale           Covid -19. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

toată durata programului educativ 

Dovezi  • Regulamentul de organizare și funcționare a Instituției de educație 

timpurie nr. 91, aprobat la ședința Consiliului de administrație, proces-

verbal nr. 1 din 29.09.2020, cap. II Misiunea și principiile de organizare 

a inbstituției de educație timpurie”, pct. 13, precumm și cap. III. 

Atribuțiile instituției de educație timpurie, pct. 17 - Asigurarea protecției 

copiilor față de orice formă de violență; 

• Planul de acțiuni privind respectarea cerințelor sanitare pe timp de 

pandemie de Covid-19, aprobat prin ordinul intern nr. 24-ab din 10 

august 2020;  

• Regulamentul intern, aprobat la ședința  Consiliului Administrativ, 

proces-verbal nr. 1 din data de 29.09.2020; 

• Ordinul nr. 45-ab din 29.09.2021 Cu privire la organizarea activității 

administratorului deserviciu; 

• Ordinul nr. 35-ab din 22.09.2021 Cu privire la ocrotirea vieții și 

sănătății copiilor; 

• Registrul instructajului întroductiv de protecție a muncii; 

• Registrul de evidență a accidentelor de muncă; 

• Registrul de înregistrare a instrucțiunilor de Securitate și sănătate în 

muncă; 

• Ordinul nr. 33-ab din 18.09.2020 Cu privire la organizarea și 

desfășurarea măsurilor Protecției civile, securitatea și sănătatea în muncă; 

• Semnarea de către fiecare angajat a Instrucțiunilor de Securitate și 

sănătate în muncă pentru toate genurile de lucrări și funcții în instituția de 

educația timpurie la fiecare 6 luni; 

•  Fișele post ale angajaților pentru fiecare funcție, aprobate la ședința 

Consiliului de administrație, proces-verbal nr. 1 din 29.09.2020, 

respectiv ordinul 43-ab din 29.09.2020;  

• Graficul de serviciu al personalului de pază (aprobat de director); 

• Gard, poartă, interfon la intrare; 

• Panouri  cu informații relevante privind promovarea modului sănătos 

de viață, securitatea copiilor în stradă și acasă. Regulile şi normativele 

sanitaro-epidemiologice ”Igiena  instituțiilor de învățământ preșcolar”; 

• Plan de evacuare (expus la fiecare etaj); 

• Registrul de evidență a persoanelor care vizitează instituția; 

• Fiecare grupă dispune de Instrucțiuni cu privire la Ocrotirea vieții și 

sănătății   copiilor  de cel puțin 2 ori pe an, sau după necesitate.  



Constatări Instituția întreprinde măsuri privind asigurarea pazei și securității 

instituției și a copiilor. 

• Sunt angajați 3 paznici. Fișele de post și graficul de serviciu al  acestora 

sunt aprobate de către directorul instituției; 

• Spațiul instituției este îngrădit cu un gard. 

• Porțile, după primirea copiilor, sunt închise la lacăt. 

• Se monitorizează condițiile existente și acțiunile necesare pentru 

asigurarea igienei şi sanitației în instituție în contextul epidemiologic de 

COVID-19. 

• Asistenta medicală verifică temperatura tuturor vizitatorilor și o 

înregistrează în Registrul vizitelor numele/prenumele și scopul vizitei. 

• Instituția deține toate actele referitoare la pază, securitatea instituției și a 

siguranței tuturor copiilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

Dovezi  • Instituția deține un orar al activităților echilibrat și flexibil, 

respectând cerințele de proiectare a activităților pentru copiii, conform  

documentelor de politici educaţionale: Cadrul de referinţă pentru Educaţia 

timpurie în Republica Moldova, Curriculumul pentru educaţie timpurie, 

Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere până la 7 ani 

și respectiv confom vârstei copiilor.  

• Regimul zilei corespunde particularităţilor de vârstă a copiilor şi a 

abilităţilor fizice şi psihice în cazul copiilor cu dizabilităţi, ce promovează 

dezvoltarea armonioasă a acestora şi cuprinde următoarele elemente 

principale:  

 primirea de dimineaţă şi gimnastica; 

 somnul de zi; 

 activităţile educaţionale; 

 timpul de servire a meselor; graficul de distribuire a bucatelor 

 plimbările, jocurile şi distracţiile copiilor în aer liber. 

• Orarul activităților de educație fizică în sala de sport și la aer liber, 

aprobat prin ordin intern nr. 38-ab din 01.09.2020.  

• Graficul primirii copiilor pe grupe/ subgrupe, cu indicarea concretă a 

orei de sosire și plecare (pe perioada pandemică); 

• Regimul zilei copiilor la fiecare grupă de vârstă afișat în afișierele 

pentru părinți și în Registrul cadrelor didactice; 

• Orarul primirii   bucatelor de la blocul alimentar conform vârstei; 

• Graficul de lucru al fiecărui tip de angajat, pe schimburi, afișat la 

intrarea fiecărei grupe. 

 Ordinul nr. 54-p din 03.12.2020 Cu privire la programarea provizorie a 

concediilor de odihnă anuale. 

Constatări Programul de activitate al instituției este stabilit de APL. Programul de 

lucru e de 10,5 ore, cu începere de la 7.30 până la 18.00.  

În instituție, anual, în baza actelor normative în vigoare, se elaborează 

programul de activitate, echilibrat și flexibil, prin care se respectă 

particularitățile de vârstă și nevoile copiilor. Conform programului de 

activitate al fiecărei grupe de vârstă și Curriculumului pentru educația 

timpurie, sunt elaborate graficele pentru: 

- gimnastica matinală,  

- activitatea de muzică și de educația fizică,  

- plimbări,  

- repartizarea bucatelor finite de la blocul alimentar, etc., 



      care sunt discutate la Consiliul pedagogic și aprobate la Consiliul de 

administrație. 

Pe perioada Pandemiei orarul venirii și plecării copiilor de la grădiniță este 

corelat cu posibilitățile părinților pentru a asigura accesul fiecărui copil la 

educație. Modelul de frecventare a grădiniței a fost discutat în cadrul 

ședințelor cu părinții, unde a fost  adoptată decizia de a frecventa o 

săptămână peste o săptămână, iar cei ce nu au posibilitate să stea cu copiii 

acasă - sunt prezenți în fiecare zi: copiii pedagogilor, medicilor, mame 

singure..... 

Instituția respectă timpul de învățare și timpul de recreere, orarul 

plimbărilor, ținând cont de contextul epidemiologic COVID-19. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1.0 

Punctaj acordat: - 

2.0 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

Dovezi   Registrul bunurilor materiale; 

 Ordinul nr. 55-ab din 08.12.2020 Cu privire la desfășurarea inventarieii 

bunurilor material din cadrul instituției; 

 Informație referitor la asigurarea fiecărui copil cu mobilier, inventar 

moale, etc., corespunzător particularităților psihofiziologice individuale,  

decizia Consiliului de administrație proces-verbal nr. 4 din  29.12.2020; 

  

Constatări Instituția de învățământ dispune de spațiu educațional adecvat și oferă 

tuturor categoriilor de copii condiții care corespund caracteristicilor 

psihofiziologice individuale. Instituția asigură fiecărui copil câte un loc la 

masă și câte un scaun în conformitate cu cerințele Standardelor minime de 

dotare a instituției de educație timpurie (SMIED), aprobate prin Ordinul 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 253 din 11.10.2017. În toate 

sălile de grupă se păstrează Registrul bunurilor materiale cu indicarea 

cadrului didactic/ nedidactic  responsabil. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 

Dovezi  • Registre de evidență a bunurilor materiale sunt prezente la șeful de 

gospodărie și  în toate grupele de vârstă:  

• Registrul bunurilor materiale în fiecare grupă de vârstă 

• Fiecare grupă dispune de teren de joacă cu paveleoane utilate moderat;  

• Sala de festivități dotată cu cele necsar în proporție de 75%; 

• Procesul-verbal nr. 4 din 29.12.2020 al ședinței Consiliului de 

administrație privind dotarea sălilor de grupă, vestiarelor, dormitoarelor,  

sălii de muzică/sport, terenului de joacă, terenului de sport în aer liber, 

centrelor de activitate, cabinetului medical, izolatorului, centrului 

metodic/centrului de resurse educaționale, depozitului cu materiale de uz 

gospodăresc, spălătoriei/uscătoriei; 

• Demersuri  către DETS sl Botanica cu privire la necesarul de materiale în 

conformitate cu cerințele Standardelor minime de dotare a IET: 

- nr. 7, 8 , 10, 11, 12, 13  din 05.02.2020, nr. 14 din 13.02.2020, nr. 15 din 

20.02.2020, nr. 16 din 25.02.2020, etc. 

Constatări Instituția de învățământ este asigurată cu echipamente, utilaje, dispozitive, 

ustensile și materiale de sprijin necesare pentru desfășurarea activității 



educaționale a centrelor de activitate în proporție de: 

- Centrul știința - 75%;  

- Centrul bibliotecă/ alfabetizare – 90%;  

- Centrul arta - 95%;  

- Centrul jocuri de masa - 80%; 

- Centrul joc de rol/ simbolic/ dramatizare - 70%; 

- Centrul blocuri/ construcții - 90%; 

- Centrul nisip și apă - 70%; 

Starea echipamentelor și utilajelor sunt în concordanță cu parametrii 

sanitaro-igienici, au termene de valabilitate în vigoare, respectă toate 

cerințele de securitate și normele sanitare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor/ 

copiilor*(după caz) 

  • Bloc alimentar format din încăperi de producere a bucatelor, 2 depozite 

pentru stocarea produselor alimentare: 1. legume, 2. Crupe, carne, 

lactate..., reparat în anul 2011; 

• Autorizație sanitară pentru funcționare, eliberată la  02.12.2019, nr. 

003763/2019/893,  valabilă până la 19 noiembrie 2020, eliberată de 

ANSP; 

• Autorizație sanitară pentru funcționare, eliberată la  12.03.2021, nr. 

008855/374,  valabilă până la 12 martie 2022, eliberată de ANSP; 

• Fișele examenelor medicale ale angajaților cantinei; 

• Lista produselor alimentare promovate, limitate și interzise; 

• Registrul de evidență a materiei prime rebutate; 

• Registrul de rebutare a bucatelor gata; 

• Lista produselor interzise; 

• Lista de acumulare a produselor alimentare; 

• Registrul de evidență a activității de educație sanitară; 

• Mobilier necesar pentru blocul alimentar; 

• Utilaj tehnologic  necesar, înoit. 

• Veselă pentru prepararea/servirea hranei; 

• Meniul-model (sezon iarnă –primăvară), aprobat șeful adjunct al DGETS 

la 26.01.2021, coordonat cu CSP Chișinău la 29.01.2021; 

• Ordinul nr. 1-ab din 02.01.2019 și 1-ab din 02.01.2020 cu privire la 

numirea Comisiei de triere; 

• Proces-verbal al consiliului de administrație nr. 7 din 30.03.3021 și 9 din 

28.05.2021: „Organizarea alimentației: respectarea normelor naturale și 

bănești” și „Respectarea tehnologiri de preparare a bucatelor, respectarea 

normelor la repartizarea vbucatelor”;  

• Programul de distribuire a bucatelor din blocul alimentar; 

• Planul de control al procesului de organizare a alimentație în instituție 

În fiecare grupă de vârstă este: - Mobilier- bucătărie 

   - Vesela necesară: cratițe, felul I, II, p/u băuturi;  

   - Tacâmuri. 

•  Fiecare grupă este îndestulată cu apă potabilă. 

Constatări Instituția este asigurată cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care 

corespund normelor sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, 

funcționalitatea și confortul copiilor. Spațiul blocului alimentar este 

reparat capital, și dispune de mobilier și echipament necesar. Depozitele și 

blocul de preparare a bucatelor  sunt dotate cu mobilier, utilaj frigorific, 



veselă, conform cerințelor și criteriilor de siguranță.  

La blocul alimentar activează personalul nesesar conform statelor de 

personal aprobat doar la 75% (lipsa bucătarului auxiliar). Actele 

prezentate confirmă respectarea racordării rației alimentare în 

conformitate cu legislația sanitară în vigoare. 

Separarea zonelor de prelucrare a produselor alimentare în cantină, 

prezența documentației cantinei este sistematic monitorizată de asistenta 

medicală din instituție și comisia de triere numită prin Ordinul nr. 1 din 

02.01.2020. 

Certificatele de valabilitate a produselor achiziționate, contractele de 

prestare a materiei prime pentru prepararea bucatelor corespund Regulilor 

și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat. 

La intrarea în instituție și în fiecare grupă, respectiv și lângă blocul 

alimentar, la loc vizibil, este plasat avizierul cu meniul aprobat de          către 

directorul instituției și graficul serviciului zilnic. 

Copiii primesc mesele în sălile de grupă desevite conform cerințelor 

expuse în standardele minime de dotare a instituției de educație timpurie. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi   Grupurile sanitare sunt uşor accesibile tuturor copiilor şi amplasate 

în aproprierea încăperii destinate pentru jocuri şi activităţi. 

 Grupurile sanitare sunt dotate cu un număr insuficient de chiuvete, 

conectate la apă rece şi caldă şi controlate termostatic, săpun, mijloace 

adecvate pentru uscarea mâinilor (3/4 chiuvete din 5 necesare; 2/3 

scaune de veceu din 4 după normă, cada duș prezentă în toate spațiile 

sanitare). 

 Prezenţa blocului sanitar in fiecare grupă de vârstă. 

 Utilajul sanitar este montat la înălţimea de 0,4 m de la duşumea 

pentru grupele antepreşcolare, iar pentru grupele preşcolare – 0,5 m, 

cada adâncă de duş – 0,6 m şi cuvă cu jet de duş – 0,3 m. Distanţa de la 

jetul de duş până la fundul cuvei trebuie să fie de 1,5 m. 

 Încăperile blocului sanitar din 8 grupe de copii sunt separate de  

zona pentru chiuvete, dar în 4 grupe sunt împreună, însă toaleltele sun 

toate separate prin păreți separatori.  

 Blocurile sanitare sunt asigurate cu ventilaţie naturală. 

 Grupurile sanitare pentru copii sunt separate de cele pentru angajaţi. 

 Instituţia dispune de bloc sanitar comun pentru angajaţi şi vizitatori. 

Constatări Instituția este dotată cu spații/blocuri sanitare separate pentru fiecare grupă 

în parte, conform Standrdelor minime de dotare a IET, dar nu în număr 

suficient, care respectă normele sanitare și criteriile de accesibilitate, 

funcționalitate și confort pentru copii.  

În instituție se  respectă toate normele sanitar-igienice, conform 

Regulamentului sanitar. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

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

ședința Consiliului de administrație nr. 1 din 29.09.2020, Capitolul 5: 

Managementul organizational; 

• Procesul-verbal nr. 2 din 27.10.2020 și 7 din 30.03.2021 al ședinței 



Consiliului de administrație cu privire la dotarea instituției cu mijloace 

antiincendiare și respectarea măsurilor antiincendiare; 

• Prezența Schemelor de evacuare la fiecare etj în loc vizibil; 

• Ordinul nr. 4-ab din 04.01.2021 cu privire la respectarea  instrucțiunilor 

antincendiare; 

• Panoul „Securitatea antiincendiară”; 

• Controlul frontal: „Nivelul respectării regulilor antiincendiare și tehnicii 

securității în institiție”; 

•  Sistem intern antiincendiar;  

• Stingătoare cu termene de valabilitate actuale; 

• 2 ieșiri principale din instituție (cu indicatoare speciale luminiscente); 

• Fiecare grupă mai are o ieșire de rezervă – prin vestiare și dormitoare. 

• Indicatoare/ marcaje a direcției de evacuare. 

Constatări Instituția dispune de mijloace antiincendiare: stingătoare cu termene de 

valabilitate actuale, ladă cu nisip, lopată şi căldare. Fiecare hidrant este unit 

la sistemul de aprovizionare cu apă. Ieșirile de rezervă accesibile și 

funcționale. Pe pereții instituției sunt marcaje pentru indicarea direcției de 

evacuare în caz de situații excepționale. Schemele                  Planului de evacuare, cu 

indicarea ieșirilor de rezervă sunt semnate de director și expuse la loc 

vizibil.  

Instituția organizează și petrece măsuri de informare a copiilor cu regulile 

protecției civile. Anual se desfășoară activitatea Protecția civilă în 

parteneriat cu elevii Liceului Public ”B. P. Hașdeu”, pentru simularea 

evacuării copiilor din instituție în cazuri de situații excepționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi  •  Sesiuni  online cu cadrele didactice privind implementarea 

produselor curriculare ”Securitatea rutieră: Gidul metodologic pentru 

cadrele didactice din instituțiile din IET.”  Perioada 21-30 12.2020 

•  Planificarea proiectelor tematice cu genericul ”Regulile de 

circulație pentru copii”,  

• Expoziție de lucrări ”Siguranța copiilor  în stradă”. 

• Marcarea unui teren în vederea învățării regulilor de circulație 

rutieră cu preșcolarii.  

 Sesiuni  online cu părinții la tema: Cum ne protejăm copilul?  

„Prevenirea accidentelor produse în condiții casnice la copii de 0-7 ani” 

grupa mare nr. 10; 

• Publicații pe pagina de Facebook a instituției cu recomandări pentru 

părinți la subiectul dat. 

Constatări Instituția planifică, organizează și desfășoară sistematic  activități de 

învățare și respectare a regulilor de circulație rutieră, a tehnicii securității, 

de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a  primului ajutor.  

Planificările săptămânale  la Dezvoltare personală, realizate de educatori 

includ oportunități care explorează situații pentru formarea la copii a 

atitudinilor și deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil 

în stradă, pe terenurile de joacă, în parcuri… 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard  

 



Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității 

fizice și psihice a fiecărui elev/ copil 

Domeniu: Management 

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

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

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

Dovezi  • Activități proiectate în Planul anual de activitate discutat şi aprobat 

la  ședința Consiliului profesoral/Consiliul de aministrație, proces-

verbal nr. 1 din 28.09.2020 și 29.09.2020; 

• Formarea atitudinii față de sine și aproapele său în cadrul 

activităților integrate cu copiii; 

• Afișarea panoului exterior ”Siguranța copiilor acasă, în stradă, la 

grădiniță” 

• Cunoașterea și semnarea instrucțiunii cu privire la ”Ocrotirea 

vieții și sănătății copiilor în IET”, cel puțin 2 ori pe an, sau după 

necesitate, ordinul 35-ab din 22.09.2020 și nr. 7-ab din 

08.01.2021; 

• Instruirea și informarea angajaților și părinților privind 

măsurilede control a infecției COVID 19 – ordinul 25-ab din 

10.08.20 

• Prezența în fiecare grupă, panoul de informare a fișei de sesizare a 

cazurilor de abuz, violență... 

• Desemnarea doamnei metodiste prin ordinul inern ca persoană 

responsabilă de procedurile legale de intervenție în cazurile 

ANET. 

Constatări În documentele strategice și operaționale se regăsesc proiectate diverse 

acțiuni de colaborare cu familia copiilor, cu autoritatea publică locală, cu 

alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției copiilor și de 

informare  a lora în privința procedurii legale de intervenție în cazurile 

ANET. 

Instituția proiectează sistemic în Planul de Dezvoltare Instituțională și 

Planul managerial anual, acțiuni de colaborare cu familia, cu APL, SAP 

cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției copilului. 

Instituția informează partenerii în privința procedurii legale de intervenție 

în cazurile ANET și se alătură inițiativelor din comunitate. 

Cooperează cu familiile pentru combaterea momentelor de agresivitate, 

abuz, voilență asupra copilului. În cadrul ședințelor cu părinții și în cadrul 

ședințelor Consiliului profesoral, atât cadrele didactice, cât și părinții sunt 

familiarizați cu actele legislativ - normative privind protecția copilului, 

aceste acțiuni fiind confirmate prin procesele-verbale prezentate. 

Administrația IET nr. 91 implementează Metodologia de aplicare a 

Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor 

instituției în cazurile de abuz, exploatare, trafic de ființe umane. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

sprijin familial, asistență parentală etc.) pentru asigurarea protecției fizice și psihice a copilului 

Dovezi  • Fișele de post ale tuturor angajaților; 

 Cunoașterea și semnarea instrucțiunii cu privire la ”Ocrotirea vieții și 

sănătății copiilor în IET”, cel puțin 2 ori pe an, sau după necesitate, 

ordinul nr. 35-ab 22.09.2020 și 7-ab din 08.01.2021; 

 Instruirea și informarea angajaților și părinților privind măsurilede 



control a infecției COVID 19 – ordinul 25-ab din 10.08.2020 

 Procese –verbale ale ședințelor CA, CP, CE; 

 Informații  despre promovarea protecției fizice și psihice a 

copilului,  

afișate pe Panou informativ ; 

 Prezența fișei de sesizare a cazului suspect de violenţă, neglijare, 

exploatare şi trafic al copilului în fiecare grupă și respectiv la panourile 

informative de la intrari în instituție. 

 Planul de dezvoltare instituțională pentru anii 2016-2020. Componenta: 

Resurse. 

Constatări Instituția dispune de personal calificat și instruit pentru asigurarea protecției 

fizice și psihice a copililui, conform statelor de personal și legislației în 

vigoare. Metodistul este desemnat în baza ordinului directorului în calitate 

de coordonator al acțiunilor pentru asigurarea protecției fizice și psihice a 

copiilor și angajaților din instituție. Colaborează cu instituțiile legale 

existente, partenerii educaționali  pentru asigurarea protecției integrității 

fizice și psihice a fiecărui copil în parte. Instituția colaborează cu SAP, 

DGETS  şi Comisariatul de poliție în privința soluționării cazurilor de   

abuz, neglijare a copilului. Anual se desfășoară diverse activități cu copiii, 

părinții și cadrele didactice. Domeniul respectiv este reflectat în Planul  

anual de activitate al instituției, în proiectele educatorilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar) 

Dovezi  • Planul de activitate al instituției aprobat la ședința Consiliului de 

administrație, proces-verbal nr.01 din 29.09.2020; 

• Fișele de post ale tuturor angajaților unde este stipulată problema în 

cauză; 

• Cunoașterea și semnarea instrucțiunii cu privire la ”Ocrotirea vieții și 

sănătății copiilor în IET”, cel puțin 2 ori pe an, sau după necesitate; 

• Ordinul nr. Nr. 22- ab din 15.03.2018 Cu privire la desemnarea 

coordonatorului acțiunilor de prevenire, identificare, raportare și referire  

a cazurilor de abuz, neglijare expluatare și trafic al copilului în instituție. 

• Proiecte de activități ale cadrelor didactice. 

 

Constatări Proiectul de activitate anuală al instituției prevede activități planificate de 

prevenire și combatere a violenței: activități/ lecții cu accent pe 

comunicarea interpersonală, formarea competențelor sociale. Instituția 

organizează activități curriculare și extracurriculare de prevenire și 

combatere a oricărui tip de violență. Se desfășoară activități de prevenire a 

violenței în instituție, precum se regăsesc momente la temă și în Planul 

anual de activitate al logopedului și în proiecte didactice la domeniul 

Dezvoltare personală. 

În vederea prevenirii și combaterii oricărui tip de violență, respectării 

drepturilor copiilor și asigurării confortului emoțional al copiilor, periodic 

se organizează seminare tematice cu angajații și părinții. Realizarea 

acestor activități este înregistrată sistematic în planurile zilnice și 

săptămânale ale cadrelor didactice.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 



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

mintale și emoționale și implicarea personalului și a partenerilor Instituției în activitățile de 

prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății 

Dovezi   Regulamentul de organizare și funcționare al instituției de educație 

timpurie nr. 91, aprobat la ședința Consiliului de administrație, proces-

verbal nr. 1 din 29.09.2020, cap.VIII: Programe, metodologii 

educaționale, cap.X: Participanții procesului socio-educațional, cap. XI: 

Comisiile din IET, cap. XII: Structuri de suport pentru cadrele didactice, 

copii și părinți; 

 Planul de dezvoltare al instituției de educație timpurie nr. 91 pentru anii 

2016-2020, aprobat la ședința Consiliului de administrație, proces-verbal 

nr. 1 din 08.009.2017, Componenta: Resurse și Relații cu comunitatea; 

 Planul anual de activitate al logopedului pentru anul de studii 2020-

2021, coordonat cu psihologul SAP și aprobat de către directorul 

instituției; 

 Fișe de asistență la ore în perioada 2020-2021; 

 Activități desfășurate de educatori, înscrise în agenda educatorului 

 Raportul activității logopedului 2020-2021; 

 Ordinul nr. 3-ab din 04.01.2021 cu privire la constituirea Comisiei 

Multidisciplinare; 

 Registrul de evidență a sesizărilor pentru cazurile suspecte de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic al copilului; 

 Fișa de sesizare a cazului suspect  de abuz, neglijare, exploatare, traffic 

al copilului; 

 Planul de activitate al Comisiei multidisciplinare pentru anul de studii 

2019-2020, aprobat la ședința CA nr.09 din 28.01.2021; 

 Registrul proceselor-verbale ale Comisiei multidisciplinare: 

- Procesul-verbal nr. 1 din 31.03.2021 al ședinței Comisiei 

multidisciplinare cu privire la Instrucțiunea de aplicare în educația 

timpurie a Metodologiei de evaluare a dezvoltării copilului. 

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 în caz de urgență; 

- de sprijin: evaluarea dezvoltării copilului, consiliere și asistență 

logopedică. 

În cadrul instituției se desfășoară un șir de activități în campaniile de 

prevenire a comportamentelor  dăunătoare sănătății în colaborare cu diverși 

parteneri, în care implică copiii și reprezentanții comunității educaționale. 

 Diverse informații cu subiect de promovare a modului sănătos de viață sunt 

plasate pe panourile informaționale din instituție. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1.0 

Punctaj acordat: - 

2,0 

Total standard  

 

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

sănătos de viață 

Domeniu: Management 

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

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

promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 

Dovezi  •  Colaborarea asistentului medical cu Centrul Medicilor de Familie nr. 3 și 



Centrul de sănătate publică; 

•  Listele sănătății completate la începutul anului de studii; 

• Note informative prezentate către CA nr. 2 din 26.10.2020; nr. 4 din 

29.12.2020. 

• Procese-verbale ale ședințelor cu părinții pe grupe: ” Temperamentul 

copilului, cum îl abordăm?/ Respectarea regimului/ Copilul și lumea 

emoțiilor/Stresul părinilor și bunpstarea emoțională a copiilor, etc.”; 

•    Fișe de monitorizare a sănătății copiilor.  

• Graficul desfășurării activităților de educație fizică, gimnastica 

matinală, călire. 

• Planul asistentului medical; 

• Regulamentul de organizare și funcționare a instituței de educație timpurie 

nr. 91, cap. X: Participanții procesului socio-educațional; 

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

ședința Consiliului de administrație nr. 1 din 29.09.2020.  

Constatări Instituția colaborează activ cu diverși reprezentanți ai comunități, 

implicând familiile și serviciile publice de sănătate și alte instituții cu 

atribuții legale în organizarea și desfășurarea activităților de promovare a 

sănătății fizice și mintale a copiilor și a stilului sănătos de viață în instituție 

și în comunitate. Activitățile desfășurate sun plasate pe pagina web a 

instituției. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1.0 

Punctaj acordat: - 

2,0  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 

Dovezi   Ședințe cu părinții copiilor înscriși la logoped; 

 Atelier-practic cu educatorii desfășurat de dna Velicev Elena, logoped. 

• Sesiuni de terapie educațională, desfășurate de dna Velicev Elena, 

logoped; 

• Săli de grupă, dormitoare, grupuri sanitare cu lavobourile și WC-urile 

separate; 

• Terenuri de joacă cu pavilioane pentru 4 din 11 grupe funcționale; 

• 1 teren de sport; 

• Cabinetul metodic îndestulat cu literatură de specialitate; 

• Sală de festivități pentru activitățile de muzică, distracții organizate cu 

copiii în colaborare cu părinții; 

• Cabinetul logopedului bine dotat; 

• Planul anual de activitate al logopedului pentru anul de studii 2020-

2021, coordonat cu echipa SAP și aprobat de către directorul instituției; 

• Cabinetul asistentului medical care constă din: Sală de primire și izolator; 

Constatări Instituția asigură condiții fizice, resurse materiale și metodologice pentru 

profilaxia problemelor psiho-emoţională ale copiilor. Conform statelor 

de personal Instituția este asigurată cu cadre didactice cu studii în 

domeniu, logoped și asistenta medicală în proporție de 90%.  

Toate cabinetele specialiștilor (metodist, logoped și asistent medical) 

sunt amenajate conform cerințelor și recomandărilor.  

Administrația instituției asigura accesul copiilor la servicii medicale. 

Sunt prezente registrele medicale, se întrețin                        colaborări cu instituțiile 

medicale teritoriale și cu Centrul de Sănătate Publică teritorială. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 



 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

la programe ce promovează modul sănătos de viață 

Dovezi  • Scenarii ale activităților realizate de cadrele 

didactice;  

 Activități recreative și activități pentru ameliorarea stresului; 

 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; 

• Planul anual de activitate al instituției pentru anul de studii 2020-2021; 

• Instrucțiunea cu privire la OVSC. 

• Procese-verbale ale ședințelor cu părinții : „Alimentația copiilor; 

Importanța respectării ingienei personale; Stresul părinților și 

bunăstarea emoțională a copiilor”, procese -verbale din fiecare grupă 

• Chestionare, discuții. 

 Afişe informative pentru părinţi ce reflectă stilul sănătos de viaţă, 

prezente în fiecare grupă de vârstă. 

Constatări Instituția planifică și organizează activități de promovare a modului 

sănătos de viață atât cu copiii cât ți părinții lor în vederea excluderii 

problemelor psihoemoționale (mese rotunde, concursuri, sesiuni de terapie 

prin muzică, dans etc). Colaboratorii instituției trimestrial sunt instruiți 

referitor la măsurilor de prevenire a surmenajului și de profilaxie a 

stresului pe parcursul procesului educational.  Se urmărește respectare 

regimului zilei, astfel ca să fie excus surmenajul din motivul nerespectării 

duratei activităților, neorganizarea activităților în aier liber, organizarea 

copiilor în timpul plimbărilor. Implicarea părinților în realizarea acestor 

obiective.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,0 

Punctaj acordat: - 

2,0 

Total standard  

 

Dimensiune I 

[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Respectarea IOVSC de către toți 

colaboratorii instituției; 

 Completarea instutuției cu 

personal, conform stelor în proporție 

de 80%; 

 Crearea condițiilor favorable 

pentru asigurarea securitatății și 

protecției tuturor copiilor din 

instituție;  

 Climatul psihoemoțional pozitiv 

din instituție; 

 Respectare tuturor cerințelor și 

aplicarea documentelor reglatorii în 

activitatea de zi cu zi. 

 Dotarea insuficientă a 

cabinetului medical, a 

grupelor cu mobilierul necesar 

conform Standartelor minime 

de dotare; 

 Dotarea insuficientă cu 

material antiderapante și 

antiincendiar; 

 Lipsa unei săli de sport; 

 Fluctuația personaluli din 

instituție. 

 



Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

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

[Standardul nu se aplică IET] 

Domeniu: Management 

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

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

ce asigură valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe subiecte ce țin 

de interesul lor imediat 

Dovezi   Nu se aplică 

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 

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 

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 

Constatări   

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard  

 

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   Regulamentul Consiliului de Administrație, prevede competențele CA, 

componența și modul de desemnare a membrilor, cât și funcționarea 

CA. 

 Constituirea Consiliului de Administrație: delegarea a 2 părinți prin 

decizia Consiliului reprezentativ al părinților, ordinal nr. 32-ab din 

18.09.2020; 

 Regulamentul intern de organizare și funcționare a IET aprobat la 

ședința Consiliului profesoral nr. 1 din 28.09.2020; 



 Regulamentul Comisiei de etică și integritate prevede implicarea 

părinților ca membri la: 

-  examinarea petițiilor, sesizărilor și cererilor; 

-  constatarea încălcălcărilor ale prevederilor Codului de Etică al 

cadrului didactic; 

- verbalizarea comportamentului personalului instituției; 

- înaintarea propunerilor privind sancționarea angajaților, care au 

admis încălcări ale Codului de etică al cadrului didactic; 

- elaborarea planului de activitate al Consiliului de etică; 

 Procese-verbale ale ședințelor cu părinții, din luna septembrie, privind 

alegerea comitetelor părintești pe grupe; 

 Procesul-verbal nr. 2 din 27.05.2021 al ședinței Consiliului 

reprezintativ al părinților, compus din președinții comitetelor de părinți 

din grupe; 

 Activități de implicare a părinților în asigurarea procesului educațional:  

- organizarea Zilei sănătății;  

- ședințele comitetului părintesc; 

- organizarea actelor de caritate și donații. 

 Planul annual de activitate pentru anul de studio 2020-2021, cap. 4. 

Parteneriate educaționale; 4.1 Parteneriat cu familia. 

Constatări Părinții sunt implicați în activitatea instituției prin diferite forme: 

- membri al CA, CEI, CMI; 

- ședințe cu părinții, mese rotunde, etc. În depestarea și soluționarea 

diferitor probleme; 

- implicarea CRP și a Comitetelor părintești al grupelor în diferite 

activități. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

interesul elevului/ copilului, și a acțiunilor de participare a comunității la îmbunătățirea condițiilor 

de învățare și odihnă pentru elevi/ copii 

Dovezi  • Acord de colaborare cu Centrul Internațional Academic ”Mihai 

Eminescu” , biblioteca de copii „Ion Creangă” și  ”M Lomonosov” 

• Acord de colaborare cu AOCE ”MUGUREL” 

• Parteneriatul cu Liceului cu profil de arte ”Elena Alistar”; 

• Campania de salubrizare și actvitățile practice la Protecția  civilă 

împreună cu elevii Liceului Public ”B. P. Hașdeu”, părinții și 

colaboratorii instituției; 

• Parteneriat cu grădinițe din  România în cadrul proiectului EDUCAȚIE 

ONLINE  FĂRĂ HOTARE ” Ursulețul călător ”; Proiectul transfrontarier 

„Mesagerii prieteniei” cu  trei grădinițe din România și trei din Chișinău; 

Constatări Administrația instituției are încheiate acorduri de parteneriat cu 

reprezentanții comunității. Au fost implementate proiecte de cooperare la 

nivel local, național și internațional. 

Instituția promovează sistematic și valorifică eficient resursele umane 

din instituție și comunitate în dezvoltarea și încheierea parteneriatelor noi   

în vederea promovării intereselor copiilor. 

Instituția valorifică și dezvoltă eficient                  acordurile de parteneriat cu diverși 

reprezentanți ai comunității.  

Activitățile realizate sunt plasate pe pagina de Facebook a instituției, 

precum și grupul închis cu părinții din instituție. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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



 

Domeniu: Capacitate instituțională  

Indicator 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la participarea în 

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

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

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

pentru toți copiii 

Dovezi  • Comitetele părintești în toate grupele sunt alese în mod democratic – 

proces verbal nr. 1 din fiecare grupă,  

• Planul de activitate al Comitetului părintesc în fiecare grupă; 

• Afișarea informațiilor pe panoul informativ pentru părinți, 

sondaje/chestionare. 

• Informarea permanentă a părinților prin intermediul grupurilor create în 

Viber, Facebook. 

Constatări Părinții aleși participă la luarea deciziilor în ce privește administrarea 

corectă a resurselor financiare și problemele ce vizează activitatea 

instituției, amenajarea și crearea condițiilor atractive, confortului 

psihologic pentru copii și angajați.  Acest aspect este reflectat în Planul 

anual de activitate și Planul de Dezvoltare 2016-2020. Pentru 

informarea periodică a părinților se plasează fotografii, dări de seamă, 

sondaje pe pagina Web a instituției. În instituție funcționează Consiliu 

de administrație funcțional cu membri  din reprezentanți ai părinților, 

este viabilă colaborarea cu AOCE Mugurel. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Dovezi  • Planul anual de activitate al instituției pentru anul de studii 

2020-2021;  

• Organizarea ședințelor cu părinții în ceea ce privește  recomandările 

specialistului  pentru o educația corectă; 

• Masă rotundă: „ Tranziția de la grădiniță la școală” 

• Organizarea și premierea copiilor participanți la diferite concursuri: 

Expoziția lucrărilor ”Toamnă dulce de alviță”, „Pomul de  Crăciun” 

”Mărțișorul – vestitorul primăverii”, recitaluri de poezie, concursul „Ploaia 

de stele 2021”. 

• Distracții sportive în cadrul grupelor mari și de pregătire.  

Constatări Cadrele didactice împreuna cu metodistul instituției organizează și 

realizează activități de pedagogizare a părinților invitând periodic 

logopedul. 

În planificarea activității instituției se iau în calcul opiniile părinților, 

pentru îmbunătățirea colaborării cu ei. 

Părinții participă și se implică activ în viața instituției și în organizarea 

diverselor activități extradidactice pentru copii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard  

 

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

societate interculturală bazată pe democrație 

Domeniu: Management  



Indicator 2.3.1. Promovarea respectului față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă, 

prin actele reglatorii și activități organizate de instituție 

Dovezi    

Constatări   

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

religioase și de valorificare a multiculturalității în toate documentele și în activitățile desfășurate în 

instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 

Dovezi   Regulamentul de organizare și funcționare a IET nr. 91, aprobat la 

ședința Consiliului de administrație, proces-verbal nr. 1 din 29.09.2020, 

cap. II: Misiunea și principiile de organizare;  

 Planul anual de activitate pentru anul de studii 2020-2021  

 Activități publice desfășurate cu copiii ce țin de promovarea respectului 

față de diversitate; 

 Proiecte tematice: 

- Cizmulițele lui Sfântul Nicolae, 05.12.2020, 

- Iată, vin colindătorii,20-28.12.2020, 

- În așteptarea lui Moș Crăciun, 28.12.2020, 

- Mărțișorul lui Creangă, 01.03.2020, 

- 1 iunie-Ziua copiilor, 01.06.2020, 

 Expoziții:  

- Darurile toamnei, octombrie 2020; 

- Mărțișoare pentru mama, martie 2021; 

- Tîrgul de Paște, aprilie 2021; 

- Copilărie păpădie, mai-iunie 2021; 

- Cireșar, iunie 2021.  

- Proiectele transinternaționale cu grădinițele din România: „Ursulețul 

de plus/Ursulețul călător/Mesagerii prieteniei”, grupele mari, nr. 7, 

9, 10 

Constatări Instituția monitorizează sistematic respectarea diversității culturale, 

etnice, lingvistice, religioase în toate activitățile și proiecte educaționale 

de valorificare a multiculturalității desfășurate. 

Instituția asigură respectarea diversității culturale, etnice, religioase și 

dezvoltarea competențelor-cheie transversale de comunicare în limba 

română și în alte limbi străine în cadrul diverselor activități desfășurate 

în cadrul instituției anual. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

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

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

Dovezi   Participarea copiilor din 3 grupe ppreșcolare  în cadrul proiectului 

internațional EDUCAȚIE ONLINE  FĂRĂ HOTARE  Ursulețul de 

pluș”  și „Ursulețul călător” I și a doua etapă , ”Mesagerii Prieteniei” 

 Proiectarea, organizarea și desfășurarea activităților tradiționale de 

promovare a valorilor naționale și de stat. Sărbătoarea „Toamna în 

Moldova”, distracții de Crăciun și Anul Nou, concursul  „Mărțișorul”, 



”Festivalul cântecelor Pascale”; 

 Promovarea valorilor naționale, studiu în cadrul tezei de recalificare a 

unui cadru didactic. 

Constatări Instituția dispune de simbolurile  naționale ale statului în fiecare grupă și le 

respectă în cadrul sărbătorilor naționale. În cadrul orelor de muzică, grupele 

mari și de pregătire învață imnul Moldovei și al orașului Chișinău, cântece 

și dansuri populare și din alte culturi. 

În cadrul activităților se studiază semnificațiile culorilor drapelului, 

elementelor stemei de stat.  

Instituția creează condiții pentru respectarea diversității prin valorificarea 

intensă a capacității de socializare a copiilor și a resurselor de identificare și 

dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților.  

Indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică și religioasă, sunt 

create condiții pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui copil, 

identificarea și dizolvarea stereotipurilor și prejudecăților, promovarea 

multiculturalității. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1.0 

Punctaj acordat: -  2 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 2.3.4. Reflectarea, în activitățile curriculare și extracurriculare, în acțiunile elevilor/ 

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

interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 

Dovezi  • Planul anual de activitate al instituției discutat aprobat la ședința CA și 

CP de, proces-verbal nr.1 din 28.09.2020 (CP)/ proces-verbal nr. 1 din 

29.09.2020  (CA); 

• Propagărea Drepturilor Copiilor în cadrul planificărilor de lungă durată și 

Proiectelor tematice; 

• Activități de învățare ce reflectă viziuni democratice de conviețuire 

armonioasă într-o societate interculturală. 

Constatări În instituție sunt promovate viziunile democratice de conviețuire 

armonioasă într-o societate interculturală, valorile multiculturale prin 

exemplele proprii ale angajaților, discuții cu copiii, organizarea și 

desfășurarea expozițiilor, activităților integrate, distracțiilor etc. 

La nivelul instituției periodic se realizează și se promovează dialogul 

intercultural prin schimbul de bune practici cu diverși parteneri 

educaționali din țară și de peste hotare.Cadrele didactice organizează 

procesul educațional astfel, încât să faciliteze comunicarea și colaborarea 

între copiii de diferite origini etnice, religioase. Copiii sunt familiarizați 

cu cultura și tradițiile minorităților etnice în cadrul unor activități 

curriculare și extracurriculare.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,0 

Punctaj acordat: - 

2,0 

Total standard  

 

Dimensiune II 

[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Respectarea principiului 

democratic de către administrație și 

angajați. 

 Instituția preșcolară comunică 

sistematic și implică familia și 

comunitatea în procesul decizional; 

 

 Implicarea insuficientă a 

părinților la luarea de decizii. 

 



Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

*Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, 

origine și stare socială, apartenență religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime 

pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional 

Domeniu: Management 

Indicator 3.1.1. Elaborarea planului strategic și operațional bazat pe politicile statului cu privire la 

educația incluzivă (EI), a strategiilor de formare continuă a cadrelor în domeniul EI, a proiectelor de 

asigurare a incluziunii prin activitățile multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de 

sprijin pentru elevii cu CES 

Dovezi   Regulamentul de organizare și funcționare a IET nr. 91, aprobat la 

ședința Consiliului de administrație, proces-verbal nr. 1 din 29.09.2020, 

cap. II; III; IV;  

 PDI pentru anii 2016-2020. Obiectivele generale ale dezvoltării 

instituției, Componenta: Resurse; 

 Planul anual de activitate pentru anul de studii 2020-20201, Activitatea 

Comisiei Multidisciplinare; 

 Seminar online cu cadrele didactice „Adaptarea procesului educational 

în contextul Pandemiei” 26.09.2020; 

-  Ateliere realizate de către logoped în săptămâna logopediei, noiembrie 

2020.  

Activități și jocuri pentru integrarea preșcolarilor cu CES, 31.03.2021; 

Constatări Programul de dezvoltare i și 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. 

În instituție în anul de studii 2020-2021 a fost înmatriculaț 51 copil cu  CES 

cu autism. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,0 

Punctaj acordat: - 2 

 

Indicator 3.1.2. Funcționalitatea structurilor, a mecanismelor și procedurilor de sprijin pentru 

procesul de înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusiv de evidență și sprijin 

pentru copiii cu CES 

Dovezi   Înregistrarea copiilor, indiferent de starea fizică și psihologică a lor pe 

Platforma Online egradinita după district; 

 Registrul de înscriere a copiilor în grădiniță. 

 Comisia de înmatriculare, transfer a copiilor în grădiniță formată prin 

Ordinul nr. 46-ab din 09.10.2020;  

 Ordinul nr. 3-ab din 04.01.2021 privind aprobarea Comisiei 

multidisciplinare a instituției;  

 Serviciul logopedic care acordă servicii de corecție a vorbirii copiilor 

preșcolari,  consultări părinților acestora; 

 Serviciu medical: Conlucrarea cu CMF nr. 3. 

Constatări  Toate structurile de sprijin în domeniul educației incluzive sunt instituite 

prin                  ordinul directorului instituției.  

 Identificarea contingentului de copii cu CES în procesul de observare 

pedagogică directă; 

 Fișe de evaluare inițială a caracteristicilor individuale de dezvoltare a 

nevoilor copiilor cu CES; 

 În dependență de potențialul și necesitățile instituției sunt prevăzute și 

create condiții elementare pentru aflarea în grădiniță a copiilor cu CES. 



 Logopedul  acordă (în limitele competențelor profesionale) servicii de 

sprijin pedagogilor și părinților. 

În instituție în anul de studii 2020-2021 au fost înmatriculați 1 copil cu  

CES( autism). 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

elaborarea actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența 

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

de învățământ general cu programe combinate] 

Dovezi   Platforma online egradinita; 

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

de copii din grădiniță;  

 Registru de evidență a datelor despre copii; 

 Ordine cu referire la înmatriculare, exmatriculare, transferarea copiilor 

din grupă în grupă; 

Constatări În instituție există și se complectează permanent baza de date a copiilor din 

microsector. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,0 

Punctaj acordat: - 2 

 

Indicator 3.1.4. Monitorizarea datelor privind progresul și dezvoltarea fiecărui elev/ copil și 

asigurarea activității Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare (CMI) și a serviciilor de sprijin, în 

funcție de necesitățile copiilor 

Dovezi   Ordinul nr. 13-ab din 31.03.2021 cu privire la efectuarea evaluarii 

summative a copiilor de toate vîrstele; 

 Ordinul nr. 3-b din 08.01.2021 cu privire la constituirea Comisiei 

Multidisciplinare; 

 Control tematic „Evaluarea inițială a copiilor de toate vârstele în baza 

SIDC. Tabel generalizator Monitorizarea copiilor la început de an școlar; 

 Tabel generalizator „Monitorizarea copiilor la sfârșit de an școlar”; 

 Raportul annual al logopedului pentru anul de studii 20202021, aprobat 

de director și coordonat la SAP.  

 Lista copiilor cu CES care frecventează grădinița; 

 Dosarul personal al copilului cu CES. 

Constatări Instituția monitorizează progresul și dezvoltare a fiecărui copil, creează 

condiții pentru dezvoltarea capacităților sale cognitive, abilităților 

emoționale și asigură activitatea comisiei multifuncționale. În anul de studii 

2020-2021 în baza rezultatelor analizei dosarelor medicale și a observării 

pedagogice directe a fost identificat  1 copil cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și nevoile 

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

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

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

CMI;   

 Ordinul nr. 3-ab din 08.01.2021 Cu referire la constituirea CMI; 

 Registrul de evidență a copiilor examinați; 



 Registrul de evidență a activității CMI; 

 Dosare ale copiilor; 

 Acordurile părinților privind evaluarea copiilor de către logoped; 

 Registrul proceselor verbale a CMI; 

 Rapoarte de evaluare complexă a dezvoltării copilului; 

 Referință de grup pentru evaluarea complexă a dezvoltării copiilor de 

vârstă timpurie; 

 Cadrele didactice din instituție au fost formate cu privire la: 

- „Organizarea procesului educaționalîn IET în anul de studii 2020-

2021”, 15-17.09.2020; 

- „Adaptările curriculare în contextul Pandemiei Covid-19”.  

Septembrie 2020, organizat și  desfășurat de metodista instituției; 

- Elaborarea PEI în comun cu logopedul a unui copil cu CES. 

 Notă informative: Evaluarea sumativă a copiilor în baza SIDC”, 

prezentată la CP nr. 5 din 20.05.2021. 

Constatări Procesul educațional se desfășoară în corespundere cu particularitățile și 

nevoile specifice ale copiilor. Prezența Planul educational individualizat 

elaborat pentru 1 copil; 

Asigurarea instituției cu cabinet medical și logopedic. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,0 

Punctaj acordat: - 2 

Total standard  

 

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

nediscriminatorii și respectă diferențele individuale 

Domeniu: Management 

Indicator 3.2.1. Existența, în documentele de planificare, a mecanismelor de identificare și 

combatere a oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale 

Dovezi   PDI pentru anii 2016-2021, Componenta: Curriculum;  

 Regulamentul de organizare și funcționare IET nr. 91, aprobat la ședința 

CA din 29.09.2020, cap. II art.12(4); III art.13 (1); VII secția 2 art. (85), 

X secția 2, art. 148 (9, 10, 11, 12);   

 Planul de activitate a CMI, aprobat la CA nr.09 din 29.09.2020; 

 Fișele post ale angajaților; 

 Boxa pentru reclamații și sugestii, instalată în hol; Planurile săptămânale 

și zilnice ale cadrelor didactice 

 Planul de activitate al logopedului. 

 Conlucrare cu serviciile SAP: Psiholog, logoped… 

  

 Scutirea unor copii de plata pentru alimentație; 

 Procesul-verbal nr. 1 din 29.09.2020 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; 

 Contractele individuale de muncă și fișele postului semnate de angajaţi 

în care se stipulează obligațiunea de a sesiza toate cazurile de violență. 



Constatări Regulamentul de organizare și funcționare a instituției prevede 

obligativitatea cadrelor didactice de cunoaștere și utilizare a mecanismelor 

de identificare și combatere a oricăror forme de discriminare și de 

respectare a diferențelor individuale. PDI-ul reflectă mecanisme de 

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

diferențelor individuale. Fișele de post ale angajaților conțin stipulări 

privind obligativitatea sesizării cazurilor de violență, neglijare, și trafic al 

copilului. Administrația instituției 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. Instituția planifică implicarea copiilor în diverse activități 

extrașcolare ce promovează drepturile omului și prevenirea discriminării și 

marginalizării lor. Echipa managerială demonstrează preocupare pentru 

asigurarea unui mediu  și spațiu rezonabil accesibil pentru toți copiii 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Indicator 3.2.2. Promovarea diversității, inclusiv a interculturalității, în planurile strategice și 

operaționale ale instituției, prin programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile 

copiilor cu CES 

Dovezi   Regulamentul de organizare și funcționare a IET nr. 91 cap. VIII 

„Programe, metodologii educaționale”; 

 Lucru individual cu copiii în conformitate cu nevoile speciale ale 

copiilor; 

 Informații prezentate în cadrul ședințelor Consiliul de administraţie: 

- Proces-verbal nr. 2 din 27.10.2020 cu privire la rezultatele 

evaluării inițiale a copiilor; 

- Proces-verbal nr. 05 din 20.05.2020 cu privire la rezultatele 

evaluării finale a copiilor;               

Constatări În planurile stategige și operaționale ale instituției, există activități care au 

ca țintă EI și nevoile copiilor cu CES, ce prin diverse forme de organizare 

promovează interculturalitatea. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

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

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

proceduri 

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

Activitatea coordonatorului ANET și a Comisiei Multidisciplinare; 

 Ordinul nr. 3-ab din 04.01.2020 cu privire la constituirea Comisiei 

multidisciplinare; 

 Registrul de sesizare a cazurilor de abuz, negijare și traffic al copiilor; 

 Ședințe/ seminare de informare/ formare a Cadrelor didactice:  

- Protejează-mi copilăria, 10.03.2021, pentru cadre didactice și părinți; 

- Prevenirea abuzului și neglijării copilului: tipurile și formele de 

abuz,12.12.2020, pentru cadre didactice și președinții Comitetelor 

părintești din IET; 

 Ședințe de informare a părinților:  

 - „Stresul părinților și bunăstarea copiilor.”, proces-verbal nr. 3 în 

grupele mari; 

- „Accidentele casnice și rutiere, prevenirea lor, proces-verbal nr.3 din 



24.11.2020, grupa medie;  

 Panoul informativ: „Stop violența”; 

Grădinița prietenoasă și sănătoasă în contextul pandemiei COVID-19,  

proces-verbal nr.1 din 10.10.2020 moderator Lungu Natalia. 

 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, partenerii educaționali, 

părinții și copiii sunt informați și instruiți referitor la utilizarea acestor 

proceduri. Administrația informează personalul, copiii și reprezentanții lor 

legali cu privire la utilizarea procedurilor de prevenire, identificare, 

semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare (toți 

membrii             colectivului profesoral, personalul auxiliar și părinții au fost 

familiarizați (sub semnătură) cu modalitățile şi procedurile de ANET).  

Instituția pune la dispoziția membrilor comunității diverse materiale 

informative cu recomandări și acțiuni în vederea protecției sănătății 

copiilor inclusiv pe timp de pandemie. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/ adaptat 

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

respectării individualității și tratării valorice a lor 

Dovezi   Planul individualizat al copilului cu CES, elaborat de educatori 

îmoreună cu logopedul și coordonat de director. 

 Planificările tematice pentru fiecare grupe de vârstă, conform 

Curriculumului pentru Educația Timpurie și SÎDC. 

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. 

Planificarea cadrelor didactice cuprinde 4 teme globale, cu un număr 

rezonabil de activități care se dezvoltă prin mai multe teme particulare și 

subteme, dezvoltate pe parcursul anului care, la rândul lor, constituie teme 

pentru proiectul tematic. 

Pentru copilul cu CES se planifică și desfășoară activități, conform 

necesităților personale în colaborare cu SAP. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

Dovezi   Activități de învățare realizate cu copiii privind manifestarea toleranței și 

grijii față de persoanele în etate și de persoanele cu nevoi speciale: 

- De la inimă la inimă, 07.10.2020, grupa medie nr. 7; 

- Suntem diferiți, dar egali, 11.12.2020, grupa pregătitoare nr. 10; 

- O călărorie pe insula Prietenia, 17.01.2021, grupa pregătitoare; 

Constatări În IET nu au fost identificate cazuri și rapoarte ale copiilor despre situații 

discriminatorii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard  



 

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

Domeniu: Management 

Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu 

accesibil și sigur pentru fiecare elev/ copil, inclusiv cu CES, și identificarea, procurarea și utilizarea 

resurselor noi 

Dovezi  • Controla tematic: „Evaluarea nivelului de pregătire a instituției de 

educație timpurie către noul an de studii 2020-2021”, proces-verbal nr. 1 

din 28.09.2021; 

• Sălile de grupă  dotate cu mobilierul necesar pentru activitate tuturor 

copiilor, 

• Material didactic accesibil pentru copii stocat pe centre de activitate, 

conform Standartelor minime de dotare; 

• Televizoare, imprimante, calculatoare personale ale CD; 

• Centru metodic dotat cu literatura metodică, didactică și pentru copii, 

precum și centrul logopăedic dotat cu materiale didactice distributive, 

jocuri de masă, etc.; 

• Procurarea materialelor didactice (jocri de masă, jocuri didactice, 

instrumente muzicale, etc în sumă de 9999 lei) din bugetul anului 2019, 

factură și repartizate confirm vârstei copiilor la fiecare grupă. 

 

Constatări 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 operational, sumelor financiare 

disponibile. 

Administrația instituției de învățământ procură resurse noi în vederea 

asigurării unui mediu incluziv: literatură artistică, mobilier, aparate TV, 

printere etc., toate fiind înregistrate în Registru de evidență al bunurilor                

materiale.  

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

datele de interes public 

Dovezi   Ședința colectivului cu dezbaterea problemei date, protecției datelor 

cu caracter personal Legea nr.133 din 08.07.2011 Proces verbal CA nr. 

1 din  29.09.2020 

 Protecția datelor cu caracter personal al copiilor, părinților și 

angajaților instituției în oformarea afișierelor, perfectarea documentației 

(acordul părinților la postarea fotografiilor pe grupuri Viber, Faccebok).  

 Dosarele personale ale angajaților păstrate în siguranță; 

 Dosarele personale ale copiilor păstrate în grupe, la loc accesibil 

doar educatoarelor.  

Constatări Instituția asigură protecția deplină și accesul la datele cu caracter personal 

în  limitele prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011. Persoanele care au 

acces la datele cu caracter personal sunt desemnate prin ordine interne. 

Echipa managerială monitorizează și reglementează activitatea dosarelor 

personale ale angajaților și copiilor, arhivei instituției (registre dosare 

personale ale copiilor și ale angajaților etc). 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 



Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor/ copiilor, a 

spațiilor dotate, conforme specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin 

Dovezi  • Săli de grupă, dotate cu mobilier modern, mese corespunzătoare normelor 

sanitaro-igienice; 

• Acces la toate serviciile oferite de instituție : centru metodic, cabinetul 

logopedic, cabinetul medical,  sală pentru festivități. 

• Dormitoare conform cerințelor standardelor minime de dotare a instituției 

de educație timpurie în 8 grupe, în alte 4 grupe în aceeasi sală cu grupa. 

• Blocuri sanitare la fiecare grupă separate și dotate cu tot necesarul. 

Constatări Instituția asigură în proporție de 50% un mediu accesibil pentru incluziunea 

tuturor copiilor, spații suficiente destinate procesului educațional. Sălile sunt 

dotate cu mobilier și material didactic, conform necesitilor copiilor.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,5 

Punctaj acordat: - 

1,0 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare, 

utilizând tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/ copiilor 

Dovezi  • Control tematic „Evaluarea nivelului de pregătire a instituției de educație 

timpurie către noul an de studii 2020-2021”, proces-verbal nr. 1 din 

28.09.2021; 

 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; 

 Realizarea procesului educațional în perioada de carantină a instituției 

06.04.2020 – 31.05.2020) prin platformele Viber, meet.google; 

• Rapoartele de activitate ale metodistului; 

• Conexiune la internet în cabinetul metodic; 

• Aplicarea în instruire a platformei Zoom, Meet, etc. 

• Dotare TIC: proiector -1 , calculatoare - 3, imprimante - 5, televizoare - 

4, rețea internet - da, xerox – 2, centru muzical – 1, boxe portative - 1, 

ionică -1,  ecran pentru proiector – 1; 

• Organizarea și desfășurarea orelor online în perioada pandemiei. 

Constatări În instituție se aplică mijloace didactice, tehnologii informaționale și de 

comunicare pentru a sigura accesul tuturor cadrelor didactice și copiilor. 

Proiectele didactice de lungă și scurtă durată corespund cerințelor 

curriculare. În cadrul orelor sunt utilizate diverse materiale, mijloace 

didactice și auxiliare curriculare. Mijloacele de învățământ tradiționale 

corespund, în fond, necesităților educaționale ale copiilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard  

 

Dimensiune III 

[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Administrația instituției ține la 

strict control aplicarea 

curriculumului; 

 Incluziunea copiilor cu CES este 

eficientă și în strănsă colaborare cu 

familia. 

 Lipsa pantelor de acces 

pentru copii cu necesități 

locomotorii; 

 Convingerea insuficientă a 

părinților de a se adresa la 

SAP. 

 



Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

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

de calitate 

Domeniu: Management 

Indicator 4.1.1. Orientarea spre creșterea calității educației și spre îmbunătățirea continuă a 

resurselor umane și materiale în planurile strategice și operaționale ale instituției, cu mecanisme de 

monitorizare a eficienței educaționale 

Dovezi   PDI pentru anii 2016-2020: Componentele sistemului de învățământ  

 Registrul dezvoltării profesionale al fiecărui cadru didactic; 

 Fișa de autoevaluare și evaluare a cadrelor didactice pentru anul de studii 

2020-2021; 

• Planul anual de activitate, 2020-2021, aprobat la CA, proces- verbal 

nr.1 din 29.09.2020;  

• State de personal  pentru anii 01.09.20-31.08.21, aprobate de de șeful 

DETS Botanica; 

• Plan managerial de acțiune privind redeschiderea IET nr. 91 în 

condiții pandemice, aprobat prin ordinul nr. 10-ab din 10.08.2020; 

• Regulamentul intern de activitate al IET nr. 91, aprobat la                           ședința 

CP, proces-verbal nr. 01 din 28.09.2020; ordinul 42-ab din 

29.09.2020 

• Regulament de organizare și funcționare a IET nr. 40 aprobat la CA 

nr. 1 din 29.09.2020, Ordinul 41-ab din 29.09.2020 

• Raport anualal cadrelor didactice, pentru anul 2020- 2021; 

• Atestarea a două cadre didactice ( conferirea gradului didactic unu 

conducătorului muzical) 

• Ordinele cu privire la constituirea structurilor administrative și 

consultative, în baza deciziilor CP, proces-verbal nr. 01 din 

28.09.2020: 
- Consiliul de administrație - ord. nr. 42-ab din 29.09.2020 
- Comisia de atestare - ord. nr. 38 ab din 29.09.2020 

- Comisia de evaluare internă - ord. nr. 329-ab din 31.08.2021 

- Comisia de evaluare a calității în educație- ord. nr. 38 ab din 29.09.2020 
• Fișe de monitorizare a activității CD; 

 Cursuri de perfectionare a CD, cursuri de recalificare a 4 CD. 

Constatări Planurile strategice și de activitate conțin prevederi ce demonstrează 

orientarea și planificare unor rezultate în vederea obținerii creșterii calității 

educației, îmbunătățirea resurselor existente, formularea scopurilor, 

obiectivelor și activităților care reflectă toate domeniile educaționale. 

Instituția utilizează multiple mecanisme de monitorizare a eficienței 

educaționale. În Planul de activitate a instituției anual sunt formulate 

subiecte, structurate pe compartimente/ domenii de activitate referitor la 

controlul intern, tematica orientativă a CP şi CA, activitatea CM, CMI, CE, 

Comisia de Atestare, Comisia de Evaluare Internă, programul activităților 

educative etc. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,0 

Punctaj acordat: - 2 

 

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

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

Dovezi   Raportul anual privind realizarea procesului educațional din instituție în 

anul de studii 2018-2019, 2019-2020; 

• Oră metodică cu cadrele didactice: „Organizarea procesului educațioal 

în IET în anul de stuidii 2020-2021”, 15-17 septembrie 2020; 

• Masă rotundă:„Responsabilizarea și motivarea cadrelor didactice 



pentru procesul de dezvoltare a instituției” cu ocazia Zilei Profesionale, 

octombrie 2020; 

• Procese-verbale ale ședințelor CA, CP,CE; 

• Planul de acțiuni privind respectarea cerințelor sanitare pe timp de 

pandemie de COVID- 19, ordinul 24-ab din 10.08.2020; 

• Activitatea comisiei de înmatriculare și transfer a copiilor în 

grădiniță, ordin ul 46-ab din 09.10.2020; 

• Acord de colaborare a AOCE ”Mugurel” .  

 

Constatări În instituție a fost instituită  Comisia de Evaluare Internă, care realizează 

proceduri interne de monitorizare și revizuire ale planurilor anuale în 

direcția îmbunătățirii calității educației. În cadrul instituției se realizează 

efectiv activitățile din planurile strategice și operaționale, inclusiv cele ce 

țin de activitatea structurilor asociative ale părinților. Realizarea Planului de 

activitate al instituției se efectuează prin controale interne care sunt 

analizate în notele informative în cadrul CP, CA, în rapoartele de  activitate 

semestriale și anuale, în procese-verbale ale ședințelor Comisiilor metodice.  

Întreaga activitate educațională este organizată și desfășurată conform 

prevederilor documentelor de politici naționale, Planului-cadru de 

învățământ pentru instituțiile de educație timpurie, Reperelor metodologice 

de oraganizare a procesului educațional emise de MECC, ordinelor și 

dispozițiilor MECC, recomandărilor DGETS. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

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

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

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi   Registru de procese-verbale ale ședințelor CA, ordinul nr. 40-ab din 

29.09.2020; 

 Registru de procese-verbale ale ședințelor CP, ordinul nr. 39-ab din 

29.09.2020; 

 Registru de procese-verbale ale ședințelor CE; 

 Procese-verbale ale ședințelor Comisiei multidisciplinare, ordinul nr. 3-

ab din 04.01.2021; 

 Procese-verbale ale ședințelor Comitetelor părintești din grupe; 

 Procese-verbale ale ședințelor Consiliului reprezintativ al părinților; 

 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, CMI etc. 

 Publicarea pe pagina Web a  cheltuelilelor efectuate pe trimestre. 

 Publicarea pe pagina Viber, Faceebok a momentelor educaționale, 

activități, distracții, concursuri, alimentații etc. 

Constatări În instituție se asigură modul transparent, democratic și echitabil al 

activităților consiliilor și comisiilor prin participarea părinților ca membri al 

acestor consilii și comisii  și afișarea deciziilor pe panoul din holul 

instituției.  

În cadrul instituției se atestă următoarele comisii/ consilii: 

- Consiliul pedagogic; 

- Consiliul de administrație; 

- Comisia de evaluare internă a calității; 

- Comisia multidisciplinară instituțională; 



- Consiliul de etică; 

-   Comisia pentru protecție civilă, securitatea și sănătatea în muncă; 

-   Consiliul reprezentativ al părinților. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,0 

Punctaj acordat: - 

2,0 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

de învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia 

Dovezi   PAI: Planul anual de activitate al IET nr. 91 pentru anul de studii 

2020-2021;  

 Activitatea Comisiei de atestare;  

 Procurarea unui laptop, camere video pentru realizarea cu succes a 

procesulu educațieonal în timpul pandemiei de COVID-19;  

 Lărgirea ariei de formare continuă a educatorilor, certificate de 

formare continuă, diplome de recalificare a 4 CD; 

 Procurarea materialelor didactice în sumă de 9999 lei, factura; 

 Contracte cu diverși furnizori privind asigurarea funcționalității 

instituției încheiate prin DETS Botanica. 

Constatări Instituția asigură organizarea eficientă a procesului educațional în raport 

cu obiectivele și cu misiunea sa printr-o infrastructură adaptată 

necesităților instituției de învățământ. Spațiile sunt accesibile pentru toți 

copii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale. 

Achizițiile de reparație, procurări, alimentație sunt încheiate centralizat 

prin contabilitatea DETS Botanica și DGETS mun. Chișinău. Instituția 

deține Registre de evidență a bunurilor materiale, Facturi fiscale etc.  

Instituția este asigurată cu terenuri de joc și curte, teren de sport, sala de 

festivități, cabinetul logopedului, metodic ș.a. Se dețin Acte ale rezultatelor 

inventarierilor anuale, se atestă registru bunurilor materiale în           fiecare grupă 

cu indicarea responsabilului.  

Din păcate, nu dispunem de sală de sport și în perioada timpului nefavorabil 

copiii sunt statici în încăperea grupei. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

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

curriculare necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale 

acestuia, a curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate 

Dovezi  • Dotare TIC: proiector -1 , calculatoare - 3, imprimante - 5, televizoare - 

4, rețea internet - da, xerox – 2, centru muzical – 1, boxe portative - 1, 

ionică -1,  ecran pentru proiector – 1; 

• Centrul metodic și grupele sunt aprovizionate cu:  Jucării, Planșe, jocuri 
de dezvoltative, echipament sportiv etc.; 

Constatări Instituția dispune de mijloace de învățământ şi auxiliare curriculare 

necesare implementării Curriculumului preșcolar. Grupele sunt dotate cu 

echipamente prioritar din mijloacele atribuite c/d pentru procurarea 

materialelor didactice. Varietatea de echipamente și materiale existente în 

instituție facilitează procesul educațional de calitate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 



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

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

vigoare 

Dovezi   PAI (compartimentul Managementul Resuselor umane); 

 Deținători de gradul didactic doi – 4 cadre didactice, deținători de 

gradul didactic I – 6 cadre didactice, directorul – grad managerial 

doi. 

 Cadrele didactice calificate în domeniul educației timpurii, 6 cadre 

didactice cu masterat; 

 Personalul auxilar și nedidactic: bucătari calificați în domeniu, sora 

medicală - studii medii de specialitate, șefa de gospodărie - studii 

medii de specialitate, lucrător pentru deservitrea clădirii - calificat în 

electricitate. 

 Prezența comisiei de atesare în instituțe, aprobată la CP, proces-

verbal nr. 1 din 28.09.2020  

 

Constatări  Instituția asigură încadrarea personalului calificat în domeniul 

educației preșcolare 95% și 45% de cadre didactice deținătoare de 

grade diactice, dintre care 27%  dețin gradul didactic unu. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.75 

Punctaj acordat: -  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi  • Planul de activitate al instituției, proces-verbal nr. 1 din 28.09.2020; 
• Planurile de lungă durată ale cadrelor didactice. 
• Agenda educatorului ce conține planuri zilnice de activitate. 
• Planul Logopedului, cu registrul analizei vorbirii copiilor din instituție. 
 

Constatări În instituție se realizează conținuturile curriculare conform cerințelor 

Curriculare, cu adaptare la condițiile instituționale, în limitele permise de 

cadrul normativ. Curriculumul Național este aplicat în conformitate cu 

documentele reglatoare.a. Instituția deține prelucrări metodice, auxiliare 

didactice,        ghiduri metodologice și TIC. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard  

 

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

finalitățile stabilite prin curriculumul național 

Domeniu: Management 

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

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi  • Note informative prezentate de metodistul IET privitor la studierea 

documentelor de politici educaționale în cadrul seminarelor practice, 

orelor metodice, consultații. 

• Notă informativă cu privire la evaluarea inițială a copiilor la început 

de an școlar. 

• Notă informativă privind SDÎC despre dezvoltarea potențialului de 

învățare la preșcolari -  procesul-verbal CP nr. 2 din 24.12.2020; 

• Notă informativă CT în cadrul CP nr. 4 din 29.04.2021 

• Notă informativă cu privire la „Evaluarea sumativă a copiilor în baza 

SÎDC” - proces- verbal nr. 5 al ședinței CP din 20.05.2021; 



• Monitorizarea completării Rapoartelor de activitate ale cadrelor 
didactice; 

• Asistență la ore, pentru monitorizarea implementării curriculumului.  

 

Constatări Instituția monitorizează permanent, prin intermediul Comisiei de 

evaluare internă, a realizării curriculumului. 

Cadrele de conducere monitorizează procesul de realizare a 

curriculumului prin: 

• asistențe la ore, pentru analiza și aprecierea calității curriculumului 

la diferite grupe de vârstă; elaborarea, completarea și respectarea 

documentelor proiective de management: Portofoliul profesional, 

Proiectare didactică. Rezultatele monitorizării se consemnează în 

note informative care sunt discutate în cadrul orelor metodice sau în 

cadrul ședințelor Consiliului profesoral. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,0 

Punctaj acordat: - 

1,0 

 

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

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

instituționale și naționale 

Dovezi  • Planul anual de activitate al IET pentru anul de studii 20202-2021; 

• Procese-verbale ale Comisiei de atestare; 

• Planul de formare continuă a cadrelor didactice; 

 Fișe de autoevaluare/ evaluare a cadrelor didactice în conformitatea 

Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului de 

performanță; 

Constatări Administrația instituției proiectează în documentele de planificare acțiuni 

de recrutare a specialiștilor și implică cadrele didactice în activități de 

formare continuă din perspectiva nevoilor personale, cât și instituționale. 

Echipa managerială planifică în Planul de activitate instituțională anual 

activități de formare continuă a cadrelor didactice.  

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,0 

Punctaj acordat: - 

1,0 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

Dovezi  • Ordine de angajare și recrutare a cadrelor didactice (Cartea de ordine); 

• Registrul de evidență a literaturii metodice atât în cabinetul metodic, 

centrul logopedic, cât și în biblioteca fiecărei grupe; 

• Statele de personal ale instituției; 
• Baza de date cu referire la procesul de atestare; 

• Certificate de formare continuă a cadrelor didactice/ manageriale; 

• Fișe de asistări la lecțiile publice în procesul de atestare a 

cadrelor didactice; 

• Schimb de experiență cu instituțiile de peste hotare ( România); 

• Registrul de evidență contabilă a bunurilor materiale ale instituției; 

• Note informative cu referire la controale tematice a.s. 2020- 2021. 

 

Constatări Instituția dispune în proporție de 85%  de cadre didactice și auxiliare 

curriculare pentru realizarea finalităților stabilite prin Curriculumul 

educațional. Instituția monitorizează sistematic și eficient situația legată 

de resursele educaționale, aplicarea strategiilor didactice interactive, 



inclusiv a TIC-ului în procesul educațional. Instituția identifică soluții 

pentru a acoperi/asigura cu un număr suficient de resurse umane. 

Angajarea a 3 tineri specialiști în anul 2019.  

 Aplicarea strategiilor didactice interactive, și utilizarea instrumentelor 

TIC în procesul educațional este monitorizată prin observări, asistențe la 

ore, analiza proiectelor didactice, schimb de experiență a cadrelor 

didactice, exemple de bune practice, studierea experienței avansate. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,0 

Punctaj acordat: - 

2,0 

 

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

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

procesul educațional 

Dovezi  • Obiectivele din Planul  anual de activitate, aprobat la ședința CP, proces-

verbal nr. 1 din 28.09.2020 și la CA, proces-verbal nr. 1 din 29.09.2020; 

• Proiecte de lungă durată, săptămânale și zilnice ale cadrelor didactice 
și proiecte de scurtă durată în conformitate cu principiile educației 
centrate pe copil și pe formarea de competențe, în baza Curriculei , 
Ghiduri metodologice și Reperelor metodologice;  

• Fișe de asistențe la ore publice și activități extracurriculare a metodistului 
și directorului; 

• Fișe de evaluare a momentelor de regim. 
  

Constatări Administrația instituției monitorizează elaborarea proiectelor didactice în 

conformitate cu principiile educației centrate pe copil în baza prevederilor 

curriculare, a Ghidului metodologic și Reperelor metodologice.  

Notele informative despre calitatea elaborării proiectelor sunt prezentate 

anual de către Comisia de asigurarea calității în educație la ședința 

Consiliului profesoral. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate pe 

elev/ copil și pe formarea de competențe, valorificând curriculumul în baza Standardelor de 

eficiență a învățării 

Dovezi   Ore metodice, seminare practice, consultații consemnate in Registrul 

de evidență a metodistei; 

 Portofoliul cadrelor didactice, portofoliul pentru atestare a 

solicitanților la grade didactice; 

 Certificate de participare la cursurile de formare continua. 

Constatări Administrația monitorizează permanent procesul de formare și  evaluare a 

cunoștințelor copiilor. Rezultatele sunt reflectate în notele informative 

prezentate Comisia de asigurarea calității în educație la ședința Consiliului 

profesoral. Instituția încurajează participarea cadrelor didactice la diverse 

activități de formare în vederea familiarizării cu prevederile SÎDC. 

Cadrele didactice evaluează rezultatele cunoștințelor copiilor în 

conformitate cu SÎDC. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,0 

Punctaj acordat: - 2 

 



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

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

copilului 

Dovezi  • Plan anual de activitate, aprobat CP, proces-verbal nr.1 din                    28.09.2020 

și la CA, proces-verbal nr.1 din 29.09.2020  

• Fișele de Evaluare inițială și finală pe grupe de vârstă; 
• Portofoliul/Mapele de lucrări ale copiilor, 
• Registrul rapoartelor de evaluare a copiilor din grupele de pregătire, și 

celor ce pleacă în clasa I. 
• Mapa cu rapoarte a fiecărei grupe de pregătire pentru debutul școlar. 
• Raportul anual al rezultatelor cunoștințelor copiilor prezentat la DGETS, 

MECC. 

Constatări Instituția desfășoară și monitorizează procesul de evaluare a rezultatelor 

copiilor. Instituția a obținut rezultate frumoase în ceea ce privește 

pregătirea copiilor către debutul școlar. 

Cadrele didactice elaborează proiecte didactice de lungă și de scurtă 

durată în conformitate cu Curriculumul  de educație timpurie, 

monitorizate și vizate de metodistul instituției  și planifică activități 

conform necesităților copiilor în urma evaluării . 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,0 

Punctaj acordat: 2-  

 

Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu 

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

operațională 

Dovezi  • Plan anual de activitate, aprobat CP, proces-verbal nr. 1 din 28.09.2020 

și la CA, proces-verbal nr.1 din 29.09.2020  

• Acord de colaborare cu Centrul Academic Internațional Mihai 

Eminescu, Biblioteca de copii „Ion Creangă”; 

• Scenarii al activităților extracurriculare: 

• Iarmaroc de toamnă: „Culorile toamnei”; 

• Distracții de iarnă; 

• Distracții sportive: „Starturi vesele”, „Mama, tata, eu – familie sportivă”; 

• Distracții de primăvară;  

• „Ploia de stele 2021”; 

• Serbarea „Adio, grădiniță; 

Constatări Instituția organizează și desfășoară diverse activități extracurriculare 

pentru toate grupele de vârstă. În instituție se îmbină eficient activitățile 

curriculare cu cele extracurriculare. Sunt prezente dovezi de realizare a 

activităților și proiectelor organizate împreună cu partenerii educaționali 

din comunitate (poze, clipuri video).  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,0 

Punctaj acordat: - 2 

 

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

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

beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI) 

Dovezi  • Diplomele acordate copiilor  

• Premii – jucării, utilaj sportiv, cărți, etc. 

Constatări Managementul activităților extracurriculare aplicat în instituție constă în 

proiectarea, organizarea, monitorizarea și utilizarea setului de instrumente 

de gestionare a relațiilor copil-educator, copil-educator-părinte și 

promovarea celor mai interesante activități pe pagina de Facebook, 



panourile de informare. Copii cu CES la fel sun implicați în aceste 

măsuri.Instituția organizează și desfășoară activități extracurriculare cu 

accent pe tradițiile instutuției. Copiii sun premiați pentru participare prin 

diplome, daruri în formă de jucării donate de părinți.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,0 

Punctaj acordat: - 

2,0 

Total standard  

 

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

educațional 

Domeniu: Management 

Indicator 4.3.1. Asigurarea accesului elevilor/ copiilor la resursele educaționale (bibliotecă, 

laboratoare, ateliere, sală de festivități, de sport etc.) și a participării copiilor și părinților în procesul 

decizional privitor la optimizarea resurselor 

Dovezi  • Acord de colaborare cu Centrul Academic Internațional ”Mihai 

Eminescu”, Biblioteca pentru copii „Ion Creangă” și biblioteca ”Mihail 

Lomonosov”; 

• Acord de colaborare cu grădinițele nr. 142, 112, 216 și 3 grădinițe 

din România în Proiectul „Mesagerii prieteniei”; 

• Sală de festivități dotată cu instrumente musicale, rechizite, etc. 
• Pagina instituției pe Facebook, gruprul închis a părinților pe Faceebok. 

Constatări Administrația, cadrele didactice asigură accesul copiilor la resursele 

educaționale (bibliotecă, sala de festivități, de sport improvizată într-o sală 

de grupă). Consiliul Reprezentativ al Părinților, participă prin reprezentanții 

săi la procesul decizional privind utilizarea resurselor educaționale. Este 

resimțit efortul de îmbunătățire a stării bibliotecii din cabinetul metodic: 

asigurarea cu literatură artistică și metodică, precum și a Centrului 

logopedic cu material didactic și jocuri de masă.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,0 

Punctaj acordat: - 

2,0 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 4.3.2. Existența bazei de date privind performanțele elevilor/ copiilor și mecanismele de 

valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 

modificat sau a PEI 

Dovezi  • Rapoartele de evaluare, pe grupe de vârstă 
• Raport anual al instituției prezentat la OLSDÎ  
• Fișele de monitorizare a nivelului de dezvoltare a fiecărui copil 

în grupele de vârstă; 

• Portofoliile copiilor. 

Constatări Instituția completează și actualizează permanent baza complexă de date 

privind performanțele copiilor,  care cuprinde realizarea curriculumului 

oficial.  

Sunt discutate și analizate sistematic în cadrul CP, CA prin prezentarea 

notelor informative.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,0 

Punctaj acordat: - 

2,0 

 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi  • Diplome de participare/ de ocupare de locuri în cadrul diferitor 

concursuri/ activității extracurriculare la fiecare grupă sau copil. 

• Diplome acordate copiilor la debutul  școlar, în cadrul matineelor de 

”Adio, grădiniță”. 



Constatări Instituția în colaborare cu AOCE „MUGUREL” încearcă să susțină 

pornirile creative ale copiilor preșcolari prin premieri și acordări de diplome 

pentru participare în diferite măsuri extracurriculare, dar care-i face mai 

competitivi și  predispuși la încercările vieții preșcolare. Preocuparea 

colectivului pedagogic pentru evidențierea și implementarea strategiilor 

interactive de învățare prin cooperare. Instituția creează condiții necesare 

pentru manifestarea potențialului creativ al tuturor copiilor și realizează o 

politică obiectivă, echitabilă și transparentă de promovare a succesului 

micului preșcolar. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,0 

Punctaj acordat: - 

1,0 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 4.3.4. Încadrarea elevilor/ copiilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindu-le 

capacitățile de dezvoltare individuală, și consultarea lor în privința conceperii și aplicării CDȘ 

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

Dovezi   Organizarea și desfășurarea activităților integrate în toate grupurile  de 

vârstă; 

 Desfășurarea învățământului la distanță în perioada 06.04.2020 – 

31.05.2020 prin diverse proiecte interactive; 

 Elaborarea sarcinilor didactice diferențiate orientate pe abilitățile 

individuale ale copiilor, atunci când lucrează în centrele de interese, în 

timpul lucrului individual; 

 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 prin intermediul proiectelor tematice.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,0 

Punctaj acordat: - 

2,0 

Total standard  

 

Dimensiune IV 

[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instituția creează condiții de 

organizare și realizare a unui proces 

educațional de calitate la 80%. 

 

 Lipsa unei săli de sport; 

 Implicarea insuficientă a 

tuturor CD în procesul 

educational de calitate, 

precum și a familiei. 

 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

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

echității de gen 

Domeniu: Management 

Indicator 5.1.1. Asigurarea echității de gen prin politicile și programele de promovare a echității de 

gen, prin informarea în timp util și pe diverse căi a elevilor/ copiilor și părinților în privința acestor 

politici și programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a activităților de 

prevenire a discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul 

interrelaționării genurilor 

Dovezi  • Plan anual de activitate, aprobat CP, proces-verbal nr. 1 din  28.09.2020 

și la CA, proces-verbal nr.1 din 29.09.2020  

• Planul logopedului instituției; 

• Planul săptămânal al cadrelor didactice 

 



Constatări În instituție echitatea de gen este asigurată prin activități de prevenire a 

discriminării de gen planificate în planurile strategice și operaționale, prin 

proiectele thematice de promovare a echității de gen, prin informarea 

copiilor și părinților. Activitățile planificate/ desfășurate se axează inclusiv 

pe principiul non-discriminatorii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,0 

Punctaj acordat: - 

2,0  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării 

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi  Activități de formare a cadrelor didactice:  Seminar instructiv-metodic: 

„Rolul IP în păstrarea sănătății psihice a copiilor”; Masă rotunda pentru 

cadrele didactice „Managementul grupei de copii” 25.09.2020; 

 Planul de activitate al instituției pentru anul de studii 2020-2021, activități 

planificate privind „Promovarea și asigurarea educației incluzive la nivel de 

sistem educațional”; 

• Ordinul nr. 25-ab din 25.08.2019 cu privire la prevenire și intervenție în 

cazurile de ANET; 

• Conlucrare cu Centrul psiho-socio-pedagogic; 

 Serviciul medical, 

 Material informativ pentru părinți cu informații ce reflectă educația pentru gen; 

 Condiții fizice asigurate de instituție privind promovarea echității de gen. 

Constatări Instituția asigură formarea cadrelor didactice referitor la echitatea de gen, 

prin seminare, ore metodice, traininguri, cursuri de formare continua, etc. 

Anual sunt planificate resurse financiare pentru formarea continua a 

cadrelor didactice, procurarea materialului didactic și a literaturii metodice. 

Cadrele didactice pe parcursul zilei demonstrează comportament 

nediscriminatoriu în raport cu genul copiilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,0 

Punctaj acordat: - 

2,0 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 5.1.3. Realizarea procesului educațional – activități curriculare și extracurriculare – în 

vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-

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

Dovezi  • Proiecte didactice: Educație pentru societate, Educație civică, ce 

conțin subiecte legate de analiza stereotipurilor și prejudecăților legate 

de gen. 

Constatări Instituția implică cadrele didactice, părinții și copiii în activități privind 

echitatea de gen: realizează diverse activități vederea formării 

comportamentului nediscriminatoriu cu eliminarea stereotipurilor și 

prejudecăților. La vârsta preșcolară nu se pune accent pe prioritățile 

genului în anumite activități. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,0 

Punctaj acordat: - 

2,0 

Total standard  

 

Dimensiune V 

[Se va completa 

la finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Copiii sunt educați, comunică și 

interacționează în conformitate 

cu principiile echității de gen în 

carul activităților de zi cu zi. 

 Greșeala unor părinți în 

atenționarea copiilor vizavi de 

echitatea după gen. 



Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 
Puncte forte Puncte slabe 

• Echipa managerială competentă, care lucrează împreuna de mai 

mulţi ani (15 ani ) şi este preocupată permanet de creşterea 

profesională a cadrelor didactice, deoarece fluctuțaia este mare; 

• 84% din cadre didactice calificate în domeniul educaţiei 

timpurii, 16% - în proces de recalificare; 8 % - urmează să se 

înscrie la recalificare. 

• Deţin grade didactice: întâi - 27%, doi –  13%, nu deţin grad 

didactic –  50%, doerece sun mulți tineri specialiști și debutanți;  

• Frecvenţa foarte bună a copiilor pe parcursul anului de studii; 

• Angajarea a 4 educatori pe parcursul anului; 

•Mediu este atractiv şi plăcut, care îi ajută pe copii să se simtă 

confortabil şi în securitate.                   

• Cabinetul metodic este dotat cu un bogat fond de literatură 

metodică şi pentru copii.                                    

 • Instituţia dispune de sală de muzică după proiect și centru 

logopedic dotat cu toate cele necesare, conform cerințelor.       

• Utilizarea sălii de grupă libere pe post de sală de sport.                                                                                     

• Prezenţa planului de activitate a instituţiei; curiculumul educatiei 

timpurii; ghidulului cadrelor didactice; standardelor profesionale 

naționale ale cadrului didactic, standardelor de învățare și 

dezvoltare  pentru copii de  0-7 ani, Instrumentului de 

monitorizare şi evaluare a dezvoltării copilului de la 3 la 7 ani;                                                                                                                                                       

• Creativitatea şi reponsabilitatea unor cadre didactice - calităţi 

care contribuie la realizarea eficientă a procesului educaţional;                                                                                                                                                                                                                       

• Prezenta logopedului în instituție - factor important pentru 

corectarea limbajului copiilor, care de  la un an la altul este în 

creștere.                                                                                                                                                 

•  Disponibilitatea unor cadre didactice de a-și oferi ajutor 

reciproc şi de a conlucra/ a coopera în situaţii de problemă. 

 Fluctuaţia personalului didactic;                                                                                                                                                                                                                                            

• Lipsa motivației unor cadre didactice 

pentru un proces instructiv-educativ de 

calitate.    

 Surse bugetare insuficiente pentru 

asigurarea necesităţilor educaţionale: 

materiale didactice, jucării, inventar 

sportiv, etc.                                                                                                      

• Lipsa proiectelor naţionale şi 

internaţionale la dotarea cu materiale 

didactice, cu utilaj sportiv, dotarea 

terenurilor de joacă.                                                       

• Contribuţii minime în AOCE.   

• Neimplicarea unor părinţi în formarea 

comportamentului adecvat a copilului; 

• Dotarea cu resurse didactice în unele 

grupe sub nivelul necesităților;                                                                                        

• Lipsa  psihologului în instituție;                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Lipsa timpului pentru o pregătire mai 

amplă/serioasă către activităţi în grupele 

unde lipsește al doilea educator. 

Oportunități Riscuri 

• Motivarea cadrelor pentru evitarea fluctuaţiei: stimulări, 

activităţi de consolidare a spiritului de echipă, promovarea 

profesională;                                                                                                                        

• Completarea locurilor vacante prin diferite căi: apelare la părinţi, 

colaborarea cu Oficiul forţei de muncă, avize pe la universităţi; 

angajare a 4 educatori pe parcursul anului. 

•  Organizarea schimbului de experienţă cu cadre didactice din alte 

grădiniţe din țara și de peste hotare: în cadrul Proiectelor 

educaționale cu partenerii de la grădinițele din Chișinău, nr. 216 și 

142, grădinițele din România.  

• Scrieri de proiecte naţionale şi internaţionale în scopul obţinerii 

de fonduri necesare procesului educaţional şi îmbunătăţirea 

condiţiilor în instituţie.  • Experiență și rezultate bune în 

organizarea şi derularea proiectelor tematice; 

• Dezvoltarea holistă a copilului în orice activitate/situaţie de 

învăţare; 

• Interesul părinților pentru achizițiile copiilor, într-o stânsă 

colaborare cu educatorii şi metodista.                      • Colaborarea 

eficientă educator - copil și invers, copil - copil; 

• Copiii au posibilitatea să participe la planificarea învățării; 

• Manifestarea curiozității şi interesului la copii faţă de tot ce e 

nou; 

• Utilizarea rezultatelor obiective și autentice despre dezvoltarea 

copilului; 

• Utilizarea a mai multor tehnici și metode interactive. 

• Atitudinea disprețuitoare a comunității 

față de personalul din instituțiile 

preșcolare, ponegrirea grădinițelor în 

massmedia;                                                                                                                                                                       

•  Salariile mici,mai cu seamă al celui 

nondidactic şi imposibilitatea de a achita 

costurile de hrană, trai şi comunale, motiv 

pentru care demisionează. 

• Lipsa bucătarilor din cauza volumului 

mare de lucru și a salariilor mici; 

 • Surse bugetare insuficiente la 

procurarea materialelor de construcții, 

materialelor didactice, materialelor de uz 

casnic, utilajului la spălătorie şi reparaţii 

curente în grupe.                                                                                                                                                                                    

• Absenţa legislaţiei sponsorizării, care ar 

facilita parteneriatul dintre agenţii 

economici şi grădiniţă.          

• Tinerilor specialişti şi cadrelor debutante 

le este dificil să monitorizeze calitativ 

dezvoltarea fiecărui copil din lipsa 

experienţei.   

• Cadrele didactice întâmpină greutăți în 

lucru cu copiii cu CES.                                                                                                                                                            

 


