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DATE GENERALE 

Municipiul Municipiul Chișinău 
Localitatea Chişinău 
Denumirea instituției IP Grădinița  nr.167 pentru copii cu deficiențe auditive și asociate 
Adresa str. Ip.Soroceanu, 42 
Telefon 0 22 79 01 76 
E-mail  centrugradi167@gmail.com, gradinita167@gmail.com 
Adresa web  http://gradinita167.educ.md 
Tipul instituției Instituție de invățământ special, educație timpurie 
Tipul de proprietate Publică 
Fondator/autoritatea administrativă Consiliul municipal Chișinău 
Limba de instruire română 
Numărul total de copii 64 
Numărul total de grupe 7 
Numărul total de cadre de conducere 1 
Numărul total de cadre didactice 19 
Program de activitate 12-24 ore
Perioada de evaluare inclusă in raport 2021-2022 
Director Melinteanu Larisa 
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http://gradinita167.educ.md/2019/11/21/clubului-parintilor/
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Dimensiunea I    SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

Domeniu: 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 • Autorizație sanitară veterinară de funcționare, eliberată la 26.10.2017, seria ASVF, nr. AS1*VF*0034097 VF cu
termen de valabilitate nedeterminat și evaluare anuală conform planului de control, emisă de Agenția Națională
pentru Siguranța Alimentelor;

• Autorizația sanitară pentru funcționare nr.013113/2021/1974, emisă de Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
• Pașaport tehnic  nr. cadastral 0100213.548.01 din 16.10.2020, cu privire la parametrii tehnico-economici al

construcției cu destinație de utilitate publică a clădirii „Grădiniță pentru copii”;
• Contractul de prestare a serviciilor de laborator nr. 822, eliberat la 11.04.2022;
• Contract de prestare a serviciului de evacuare a deșeurilor nr.08/S  2025 din 25.02.2022
• Contract de prestare a serviciilor de deratizare și dezinsecție nr.02-22/S din 17.01.2022;
• Registrul privin evidența procedurilor de desinfecție, dezinsecție, deratizare la nivel de instituție.
• Plan complex de profilaxie a toxicoinfecțiilor alimentare și bolilor diareice acute în IET pentru anul de studii 2022-

2023 coordonat cu CSP la data de 20.04.2022.
• Ordin nr.29 -ab din 18.09.2017 privind desemnarea   persoanei responsabile de SSM.
• Mapa cu documentația la SSM (instrucțiuni pentru fiecare funcție, conform statelor de personal, register etc.)
• Plan de evacuare a copiilor/angajaților.
• Registre medicale privind starea de sănătate a copiilor și a salariaților;
• Ordin 01 ab din 03.01.2022,, Cu privire la respectarea IOVSC,,
• Ordine 39-ab  - 42-ab din 17.09.2021 ,,Cu privire la punerea în aplicare a deciizilor Consiliului de administrație nr.1

din 17.09.2021,,( aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a IP nr.167, Regulamentului intern,
Programului  de dezvoltare al instituției pentru anii 2021- 2026, Planul anual de activitate al instituției pentru anul de
studii 2021- 2022)

• Planul de activitate pentru perioada estivală 2022 (ordin nr.30 ab din 01.06.2022 ,, Cu privire la punerea în aplicare a
deciziei CA nr.10, din 03.06 2022)

• Instrucțiunea privind organizarea alimentației copiilor și elevilor in invățământul general;

Constatări 

IP nr.167 deține documentația tehnică, sanitaro-igienică și medicală prin care se atestă pregătirea pentru desfășurarea 
procesului educațional. Instituția monitorizează permanent respectarea normelor sanitaro-igienice. Activitatea instituției 
este reglementată, coordonată cu APL, DGETS și DETS sl. Centru. Colaboratorii instituției sunt informați, în cadrul 
ședințelor ordinare cu prevederile Regulamentului sanitar cu privire la activitatea instituțiilor de învățământ preșcolar. Toți 
angajații instituției sunt supuși periodic/ anual examenului medical, în corespundere cu cerințele în vigoare. Pentru 
asigurarea protecției tuturor copiilor sunt întreprinse măsurile de perfectare și obținere a documentației obligatorii , ce 
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demonstrează că instituția corespunde cerințelor de funcționare. Pentru implementarea măsurilor de prevenire și control a 
infecției și protecției personalului didactic/ auxiliar, accesul   părinților, în continuare, în instituție este limitat, respectându-
se cerințele cu privire la situația pandemică COVID-19.  
     Toate documentele ce țin de activitatea instituției sunt coordonate cu autoritatea publică locală, DGETS, DETS s. Centru 
și cu părinții copiilor din instituție in scopul asigurării securității și siguranței acestora. Documentația tehnică, sanitaro-
igienică și medicală obligatorie este deținută in ordine. Ea se monitorizează cu respectarea normelor sanitaro –igienice și de 
securitate tehnică. 
 

Pondere și punctaj 
acordat 

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

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

Dovezi 
 

Gradinița dispune: 
• Poartă și gard care nu permit accesul persoanelor străine pe teritoriu; 
• Intrările in grupe accesibile, deblocate, inclusiv cele de evacuare; 
• Ordinele de angajare, fișa de post, de răspundere materială a persoanelor responsabile de pază; 
• Registrul de evidență al persoanelor care vizitează sau inspectează instituția; 
• Prevederile stipulate în Fișele postuluiale angajaților pentru fiecare funcție. 
• Graficul de serviciu al personalului de pază, elaborat lunar și aprobat de directorul instituției și adus la cunoștință 

contra semnătură. 
• Contracte cu privire la responsabilitatea materială deplină, conform Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului din  
       29 aprilie 2004;  
• Ordinul nr. 09 ab din 02.02.2021 „Cu privire la respectarea instrucțiunilor la Protecția civilă și apărărării împotriva 

incendiilor; 
• Ordin 01-ab din 03.01.2022, Cu privire la respectarea IOVSC, aprobat prin ordinul MECC nr.592 din 26.06.2020; 
• Instituția deține toate actele referitoare la pază și asigură integral, inclusiv pe durata programului educativ, 

securitatea copiilor, a incintei și a teritoriului adiacent.  
Constatări 

 
Limitarea intrărilor folosite în clădirea instituţiei de învăţămînt, pentru o supraveghere mai bună a acestora. Asigurarea 

supravegherii video a intrărilor în clădirea instituţiei, a calităţii şi siguranţei lacătelor la toate uşile, pentru a evita 
deschiderea lor din exterior.  
Menţinerea în condiţii potrivite, pentru ca sănătatea şi integritatea copiilor să nu fie pusă în pericol, a sălilor de clasă, de 
grupă, holurilor şi altor încăperi din instituţie (curăţenie, iluminare, aerisire/ ventilare, căldură pe timp de iarnă).  
Corespunderea mobilierului utilizat de copii vîrstei acestora şi normelor igienice şi de funcţionare. Repararea imediată a 
mobilierului, uşilor şi a echipamentelor defecte, pentru prevenirea accidentărilor.  

Pondere și punctaj Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 puncte Punctaj:  1 
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acordat 
Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil 
Dovezi 
 

• Regulamentul de organizare și funcționare a Grădiniței-creșă nr.167, aprobat la ședința Consiliului de administrație, 
proces-verbal nr. 1 din 17.09.2021, capV: Programul de activitate al instituției;  

• Regulamentul intern al Grădiniței-creșă nr.167, aprobat la ședința Consiliului de administrație, proces-verbal nr. 1 
din 17.09.2021, cap. IV Regimul de muncă și odihnă;  

• IP nr.167 activează cu  program de activitate (12-24 ore), 5 zile în săptămînă , aprobat și coordonat de DGETS 
mun.Chișinău (cu nr.01-18/1577 din 09.09.2020); 

• Regimul zilei pentru fiacare grupă,plasat pe avizierile pentru părinți;  
• Orarul activităților curriculare, avizat la începutul anului de studii în cadrul ședinței Consiliului profesoral: proces – 

verbal nr. 1 din 14.09.2021. 
• Plan de acțiuni privind respectarea cerințelor sanitare pe timp de pandemie, aprobat prin ordinal nr.38 ab din 18.08 

2020 ( graficul sosire/ plecare, graficul plimbărilor copiilor) 
• Graficul de livrare a bucatelor finite în grupa de copii, aprobat de directorul instituției; 
• Programul de activitate al aflarii copiilor în instituție, afisat la intrarea în gradinita.  

Constatări 
 

Instituția elaborează un orar echilibrat și flexibil: activitățile de muzică și educație fizică alterează în favoarea copiilor și 
realizează pe deplin procesul educațional în diverse grupe de vârstă , ținând cont de necesitățile educaționale speciale ale 
fiecărui copil. Orarul activităţilor curriculare a fost elaborat în conformitate cu prevederile Scrisorii metodice elaborate de 
către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC). Acest program este afișat pe avizierul din fiecare grupă, panoul 
informativ pe teritoriul instituției. Instituția respectă cerințele de proiectare a activităților educaționale, în asigurarea 
specificului echilibrat și flexibil.  Program zilnic de activitate al grupei se elaborează de cadrul didactic în baza 
documentelor de Politici educaționale. 
 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 puncte Punctaj: 2 

 
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 din instituție, conform Standardelor minime de dotare a instituției de educație timpurie, 
aprobate prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr 253 din 11.10.2017; 

• Informație referitor la asigurarea fiecărui copil cu mobilier, inventar moale, etc., corespunzător particularităților 
psihofiziologice individuale, decizia Consiliului de administrație proces-verbal nr. 03 din  25.11.2021; 

• Mobilier în funcțiune, în conformitate cu normele igienice; 
• Instituția dispune: spații separate pentru activități educaționale în fiecare grupă:clasă, sală de grupă, dormitor, blocul 

sanitar și antreul care corespund cerințelor sanitaro- igienice stipulate în Regulamentului sanitar pentru instituțiile de 
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educație timpurie aprobat prin HG nr.1211 din 4 noiembrie 20216;  
• Ordin nr.51 ab din 14.12.2021 ,, Cu privire la efectuarea inventarierii bunurilor materiale în IP nr.167” 

Constatări 
 

Instituția de învățământ dispune de spațiu educațional adecvat conform numărului de copii inmatriculați 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. Mobilierul din instituție este flexibil în utilizare, este în stare bună și marcat conform recomandărilor ANSP. 
Suprafața totală a sălilor de grupă corespunde normelor sanitaro-igienice raportate la numărul de copii. Datele prezentate 
sunt în conformitate cu Registrul de evidență a bunurilor materiale. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 0,75 punct Punctaj: 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 
 

• IP grădinița nr.167 asigură funcționalitatea in conformitate cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de Securitate 
și dispune de : 

• Registrul de evidență a bunurilor materiale ; 
• Registrul de evidență a utilajelor, materialelor de uz casnic (chimice, de uz casnic și de igienă, dezinfectant). 
• Registrul de evidență a inventarului moale; 
• Acte de decontare , lunare, a bunurilor materiale. 
• Dotarea spațiilor educaționale, conform cerințelor Standardelor minime de dotare a instituției de educație timpurie 

(vestiare, săli de grupă, dormitoare); Teren de joacă dotat cu mobilier, echipament, inventar și atribute de joc și sport 
pentru: exersarea deprinderilor motrice de bază (mers, alergare, săritură, cățărare, târâre, aruncare/ prindere), 
exersarea motricității fine și dezvoltarea senzorio-motorie;  

• Ordin 52 ab din 16.12.2021 ,,Cu privire la crearea Comisiei pentru lichidarea stocului de obiecte și material 
inutilizabile”. 

Constatări 
 

Instituția preșcolară nr.167 este asigurată cu utilajele tehnice; echipament/ ustensile de curățenie și îngrijire, produse 
chimice, de uz casnic și de igienă, dezinfectant, conform parametrilor sanitaro-igienici și cerințelor de securitate. În 
instituție este asigurată funcționalitatea tuturor încăperilor cu destinație specială prin asigurarea cu utilaj specific. 
Cabinet medical, asigurat cu mobilier necesar, echipament medical şi medicamente.  
Grădinița dispune de izolator pentru copii; 
Instituția este asigurată, pentru fiecare copil cu 3 seturi de lengerie,3 seturi de prosoape, pat individual; 
Echipament special individual pentru personalul auxiliar (6 halate, 2 bonete, 2 șorțuri), pentru asistentul medical; 
Personalul este instruit privind implimentarea masurilor de control ai parametrilor sanitaro-igienici. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 0,75 punct Punctaj: 0,75 
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Indicator 1.1.6. Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care corespund normelor sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, 
funcționalitatea și confortul elevilor/ copiilor*(după caz) 
Dovezi 
 

       IP -grădinița nr.167 este dotată cu spații pentru prepararea și servirea hranei care corespund normelor sanitare în 
vigoare.: 

• Regulamentul de organizare și funcționare creșă-grădinița nr.167, aprobat la ședința Consiliului de administrație, 
proces-verbal nr. 1 din 17.09.2021, cap.VI: Organizarea alimentației și sănătății copiilor; 

• Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la Consiliului de administrație nr. 01 din 
17.09.2021. Capitolul 3: Asigurarea vieții și sănătății copiilor, propagarea modului sănătos de viață, pct. III 
Organizarea alimentației copiilor; 

• Autorizație sanitară veterinară de funcționare, eliberată la 26.10.2017, seria ASVF, nr. AS1*VF*0034097 VF cu 
termen de valabilitate nedeterminat și evaluare anuală conform planului de control, emisă de Agenția Națională 
pentru Siguranța Alimentelor;   

• Autorizația sanitară pentru funcționare nr.013113/2021/1974, emisă de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. 
• Fișele post ale angajaților blocului alimentar/asistentului de educator/dădacii aprobate prin ordinal directorului. 
• Meniul-model iarnă- primăvară, coordonat cu CSP Chișinău, aprobat la 21.12.2021;  
• Meniul-model vară -toamnă, coordonat cu CSP Chișinău, aprobat la 07.07.2022;  
• Ordinul nr. 02-ab din 03.01.2022 cu privire la numirea Comisiei de triere; 
• Fișele tehnologice, elaborate conform meniului model, coordonate cu CSP Chișinău; 
• Registrul de evidență a materiei prime rebutate; 
• Registrul de rebutare a bucatelor gata; 
• Raport lunar privind îndeplinirea normelor naturale către CSP; 
•  Încăpere pentru prelucrarea materiei prime; 
• Procesul-verbal nr. 07 din 07.03.2022 al ședinței Consiliului de administrație referitor la respectarea meniului 

model, calitatea produselor furnizate de agenți,  
• Ordinul nr.071-ab din 05.01 22 „Cu privire la organizarea alimentației gratuite a  copiilor din IP nr.167”; 
• Spațiile pentru servirea hranei coincid cu sala de joc/ activitate a fiecărei grupe. Fiecare copil are loc la masă și este 

asigurat cu scaun. Mâncarea copiilor este adusă de la blocul alimentar conform unui grafic aprobat de directorul 
instituției în conformitate cu Programul zilnic al activităților pentru fiecare grupă. 

Constatări 
 

Instituția dispune de spații necesare pentru prepararea și servirea hranei, care corespund normelor sanitare în vigoare, 
confirmate prin Autorizația sanitar-veterinară de funcționare și decizia Subdiviziunii Teritoriale pentru Siguranța 
Alimentelor. Pentru prepararea bucatelor, instituția dispune de un bloc alimentar dotat, apă și canalizare . Alimentația 
copiilor se organizează conform normelor fiziologice de consum per copil stabilite de Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale conform programului de activitate al instituţiei (24  ore - 6 mese pe zi). Administraţia instituţiei 
desfăşoară activităţi de asigurare a alimentaţiei calitative a copiilor și de informare a părinților privind meniul zilnic. 
Personalul de la blocul alimentar este calificat, si prepară bucatele conform fișelor tehnologice și Meniului model adaptat. 
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Blocul este dotat cu cele mai moderne utilaje tehnologice . 
Pondere și punctaj 

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

 
Indicator 1.1.7. Prezența spațiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate, funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 
Dovezi 
 

• Nr. de blocuri sanitare – 7  (pentru copii), 1 (pentru personal); 
• Fiecare bloc sanitar este dotat cu:  

- lavoare – 3; 
- scaune de WC – 3; 
- dozator pentru săpun – 2; 
- prosoape din hârtie de unica folosință – 3; 
- prosoape conform numărului de copii din listă; 
- imagini privind pașii corecți de spălare a mâinilor; 

• Blocurile sanitare dispun de apă rece și caldă, 
• Graficul de curățare și dezinfectare a spațiilor- afișat în locuri vizibile 

Constatări 
 

Instituția dispune de spații sanitare pentru copii și adulți. Sunt respectate criteriile de accesibilitate, funcționalitate și confort 
pentru copii. Dotarea blocurilor sanitare corespunde cerințelor, conform SMDIET și Regulamentului sanitar pentru IET. 
Instituția este dotată cu 7   blocuri sanitare (pentru fiecare grupă), renovate și care respectă criteriile de igienizare. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 0,75 punct Punctaj: 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 2021-2022, aprobat la ședința Consiliului de administrație nr. 01 din 
17.09.2021, Capitolul 9: Managementul organizational; 

• Instruirea periodică a angajaților, cu inregistrarea intr-un registru special , a cadrului nedidactic în domeniul SSM și 
a instrucțiunilor privind apărarea împotriva incendiilor ( de 2 ori pe an); 

• Scheme de evacuare a copiilor și personalului în cazuri de situații excepționale. Mijloace antiincendiare funcționale, 
panou antiincendiar -Ladă de nisip, lopată, rangă, topor; 

• Ordinul nr. 08-ab din 02.01.2018 cu privire la numirea persoanei responsabile de Protecția Civilă și Apărare 
împotrivea incendiilor  

Constatări 
 

Creșă-grădinița nr.167 estr dotată în primul rând și cel mai important cu  sistem automat de semnalizare în caz de incendiu. 
Instituția dispune de mijloace antiincendiare (stingătoare de incendiu suficiente, cu termene de valabilitate în vigoare) , 
ieșiri de rezervă accesibile și funcționale și de Schema  de evacuare în cazuri de situații excepționale , plasată la vedere. 
Holurile instituției sunt amenajate cu marcaje de direcție de evacuare în caz de SE. Metodistul grădiniței este desemnat 
persoană responsabilă privind instruirea personalului angajat in caz de incendiu.  

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

• Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința Consiliului de administrație nr. 01 din 
17.09.2021. Capitolul 3: Asigurarea vieții și sănătății copiilor, propagarea modului sănătos de viață. Pct. IV: 
Respectarea IOVSC și V: Educația pentru sănătate. Capitolul 9: Managementul organizational. Pct.9.3 Activitatea 
grupului operativ; 

• Activităţi de formare-informare a personalului IP nr.167  cu regulile antiincendiare, organizate de  către  persoana 
responsabilă pentru activitatea în domeniul Protecției civile și apărării împotrivas incendiilor (Consiliului 
Pedagogoc nr.1 din 14.09.2021); 

• Certificat de instruire în domeniul Protecției civile: nr. 014475, eliberat la data de 19.03.2021; 
• Ordinul 301-ab din 01.09.2021 „Cu privire la organizarea pregătirii în domeniul Protecției Civile și Apărării 

Împotriva incendiilor în IET nr.167”; 
• Ordinul 32 -ab din 14.09.2021 „Cu privire la crearea comisiei Situații exepționaleîn cadrul IP nr.167; 
• Planul de protecție și prevenire pentru anul 2021, activități planificate pentru angajații instituției; 
• Filmulețe educaționale pentru părinți și copii „Prevenirea accidentelor la copiii: accidentele casnice și rutiere la 

copii pot fi prevenite”. 
• Desfășurarea exercițiilor de Protecție Civilă în instituție; 

Constatări 
 

Asistentul medical din instituție lunar desfășoară activități de instruire și prevenire ale acțiunilor angajaților în situațiile de 
risc. Cadrele didactice organizează și desfășoară semestrial proiecte tematice de învățare și respectare a regulilor de 
circulație rutieră, a tehnicii securității, prevenirea situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor („Curriculum de 
prevenire a accidentelor pentru copii. Ghid methodologic”). Este emis ordinul intern cu privire la respectarea instrucțiunilor 
de protecție civilă şi protecției  antiincendiare și este adus la cunoștință angajaților instituției de învățământ contra 
semnătură Anual în luna mai sunt organizate activități practice în caz de incendiu, cutremur, inundații, etc. Sunt organizate 
activități de sensibilizare pentru părinți la respectare a regulilor de circulație rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a 
situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 0,75 punct Punctaj: 1 

Total standard   9,25 
 
Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui elev/ copil 
Domeniu: Management 
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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 
 

• Protecția copilului este obligatorie in grădinița noastră. 
• Program de dezvoltare al instituției pentru anii 2021- 2026, discutat și aprobat la ședința Consiliul de Administrație 

proces-verbal nr. 01 din 17.09.2021; 
• Regulamentul de organizare și funcționare   IPgrădinița nr.167, aprobat la ședința Consiliului de administrație, 

proces-verbal nr. 1 din 17.09.2021, cap. X : Participanții procesului socio – educațional ;  
• Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022, Capitolul 6. Activitatea Comisiei multidisciplinare și a 

coordonatorului ANET, Capitolul 8 Parteneriate educaționale, Capitolul 10 Educația parentală ; 
• Atribuții stipulate în fișele de post ale angajaților, cap. II. 
• Ordinul nr. 36-ab din 14.09.2021cu privire la   constituirea comisiei    multidisciplinare ; 
• Plan de acțiuni de prevenire/ de intervenție în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului pentru 2021- 

2022 ; Plan de acțiuni pentru prevenirea, aprobarea și monitorizarea cazurilor de violență, aprobat de directorul 
instituției. 

• Registrul de evidenţă a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului ; 
       Indicatorii pentru monitorizarea activităţilor de prevenire a abuzului şi neglijării faţă de copii în IET sunt : 

1. Stipulări în actele normative ale instituţiei a obligativităţii identificării, înregistrării, raportării cazurilor de abuz 
(desemnarea coordonatorului acţiunilor în cazurile ANET, prevederi în Regulamentele interne şi în fişele 
postului). 

2. Existenţa şi completarea corectă a Registrului de evidenţă a cazurilor ANET.  
3. Accesibilitatea Fişelor de sesizare pentru cadrele didactice din instituţie (anexa prezentă în fiecare grupă). 
4. Existenţa proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului de administraţie, Consiliului profesoral, Consiliului 

metodic, Lucrul echipei multidisciplinare, Grupului de lucru la pedagogizareapărinților „Clubul părinților”. 
5. Măsuri de asigurare a securităţii spaţiului : condiţii fizice : La intrare aparat de dezinfectat miinile, covoraș 

special de dezinfectat, bahile, registrul de evidență a cadrelor didactice la intrare ; registru pentru evidenţa 
vizitatorilor ş.a.  

6. Măsuri de asigurare a protecţiei datelor cu caracter personal.  
7. Existenţa în planificarea strategică şi de scurtă durată a activităţilor de prevenire a violenţei.   
8. Informarea (inclusiv prin afişiere) şi consilierea părinţilor cu privire la subiectul abuzului (cadrul legal, metode 

nonviolente de educaţie, servicii sociale care pot oferi suport).  
•  Oră metodică pentru cadrele didactice cu tema: „Aplicarea procedurii de organizare instituțională în caz de ANET a 

copilului” –    „Fără palme”, din 18.10.2021, 
 

Constatări ÎP grădinița nr.167, utilizează eficient Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a 
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 lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, În 
documentele strategice și operaționale sunt proiectate acțiuni de informare a copiilor și partenerilor educaționali în privința 
procedurii legale de intervenție în cazurile ANET, de colaborare cu familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituții 
cu atribuții legale în sensul protecției copilului. La nivel de instituție activează Comisia multidisciplinară, care se întrunește 
la necesitate. Cazurile de abuz şi neglijare sînt examinate în cadrul instituţiei de către Grupul de lucru, desemnat prin ordin. 
Instituția informează angajații, părinții despre procedurile legale de organizare instituțională și de intervenție a angajaților 
instituției în cazurile de ANET (ședințe cu părinții, materiale informative). 

Pondere și punctaj 
acordat 

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

• În Regulamentul Intern al instituției și în Fișele postului ale angajaților (la capitolul obligațiile angajatului) se atestă 
prevederi cu privire la comportamentul și acțiunile salariatului în caz de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului; 

• Fișele postului a lucrătorilor din instituție  aprobate de directorul grădiniței prin ordin; 
• Raport privind evidența sesizărilor a cazurilor de ANET în Instituție, pentru semestrul I,II  al anului de studii 2020-

2021. 
• Ședințe cu părinții: 

- Conflictul și abuzul in familie 20.01.2022, /grupa creșă./ 
- Organizarea și formarea comportamentului la copil în situație de abuz și violență, 12.12.21, /grupa nr.3/; 
- Agresivitatea copiilor. Strategii de combatere a agresivității, 29.11.21, /grupa nr.1/; 
- Spune nu violenței in familie, 03.12.2021; /grupa nr.6/ 

•  Sedințe cu părinții în cadrul ,,Clubului părinților”. 
- Învățarea comportamentelor la preșcolari prin intermediul regulilor ;    
- Lumea emoțiilor la copii; 
- Comunicare eficientă cu copii de vîrstă preșcolară. 

Constatări 
 

Instituția dispune de personal calificat și instruit pentru asigurarea protecției fizice și psihice a copililui, conform statelor de 
personal și legislației în vigoare. Colaborează cu instituțiile legale existente, partenerii educaționali pentru asigurarea 
protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil în parte. Angajații instituției sunt informați cu legislația privind 
protecția fizică și psihică a fiecărui copil. În Fișa postului există prevederi privind asigurarea măsurilor de protecție a 
copiilor, inclusiv obligativitatea raportării cazurilor de violență. Instituția dispune de literatura metodică pentru cadrele 
didactice. În Regulamentul de organizare și funcționare a IP nr.167 sunt prevăzute acțiuni , ce țin de combaterea/ profilaxia 
cazurilor de ANET. În instituție se organizează activități de formare a cadrelor didactice în vederea acordării ajutorului în 
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cazul abuzului fizic, psihic asupra copilului.  

 
Pondere și punctaj 

acordat 
Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 punct Punctaj: 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 pentru anul de studii 2021-2022, aprobat prin ordin 40- ab din 17.09.2021 „Cu 
privire la punerea în aplicare a deciziei CA nr.1, din 17.09.2021; 

• Proiectarea activităților interactive de dezvoltare personală și de învățare conform temelor globale „Eu și ceilalți” 
Cap.5.1.1 

•  Oră metodică pentru cadrele didactice cu tema: „Aplicarea procedurii de organizare instituțională în caz de ANET a 
copilului” –    „Fără palme”, din 18.10.2021,  

• Activități interactive „Așa-da, Așa-nu”, cuprinde acțiunile copiilor în diferite situații în familie și în grădiniță.  
Constatări 
 

Acordarea asistenţei metodologice angajaţilor instituţiei din creșă-grădinița nr.167 în aplicarea Procedurii, inclusiv în 
domeniul organizării activităţilor de prevenire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi trafic, cu copiii şi părinţii;  
Instituția informează sistematic părinții cu privire la realizarea Prevederilor Procedurii instituționale de prevenire ANET. 
Panourile din instituție conțin materiale informative despre dreptul copilului de a fi protejat de orice formă de violență. Pe 
panoul pentru părinţi se regăsește modelul Fişei de sesizare a cazului suspect de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al 
copilului.  

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 0,75 punct Punctaj: 0,75 

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

• Regulamentul de organizare și funcționare a IP grădinița nr.167 pentru copii cu deficiente auditive și asociate, 
aprobat la ședința Consiliului de administrație, proces-verbal nr. 1 din 17.09.2021, Serviciile educaționale accesibile 
și calitative - să corespundă nevoilor și intereselor tuturor copiilor, inclusiv celor cu CES (în funcție de categoriile 
de CES, de gradul de manifestare a acestora, precum și de necesitățile de dezvoltare ale copilului care se stabilesc de 
către SAP în modul stabilit de Ministerul Educației în colaborare cu instituția) și familiilor lor, să contribuie la 
dezvoltarea holistica - fizică, cognitivă și psiho-emotională a copilului.   

• Fișe de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor de vârstă preșcolară, completate;  
• Raport   generalizator a rezultatelor de evaluare a dezvoltării copiilor (evaluarea finală) 
• Lista de evidență a personalului didactic din instituție pentru anul de studii curent, aprobat de directorul instituției și      

Raportul statistic la începutul anului de studii; 
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• Ordinul nr. 36-ab din 14.09.2021 cu privire la constituirea Comisiei Multidisciplinare  
• Planul de activitate al Comisiei multidisciplinare; 
• Registrul proceselor-verbale ale Comisiei multidisciplinare; 
• Procesul-verbal nr.1 din 29.11.21 al ședinței Comisiei multidisciplinare cu privire la Instrucțiunea de aplicare în 

educația timpurie a Metodologiei de evaluare a dezvoltării copilului; 
• Procesul-verbal nr.4 din 20.02.22 al ședinței Comisiei multidisciplinare cu privire la informarea cadrelor didactice 

privind identificarea problemelor în dezvoltarea copiilor și asigurarea serviciilor de sănătate. 
•  Referirea copiilor ce vor pleca la scoală pentru reevaluarea către SAP   

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 psihopedagogică, asigurarea cu tehnologii 

educaționale noi 
• Planificarea activităților are ca reper desfășurarea lor într-un climat afectiv pentru copii. In organizarea ședințelor cu 

părinții, propunem dezvoltarea următoarelor competențe specifice preșcolarilor cu CES: demonstrarea emoțiilor în 
raport cu alte persoane, lucruri, fenomene; aplicarea regulilor de comportament în familie, comunitate, demonstrând 
responsabilitate față de sine și cei din jur. 

Pondere și punctaj 
acordat 

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

Total standard   4,75 
 
Standard 1.3. Instituția de învățământ oferă servicii de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață 
Domeniu: Management 
Indicator 1.3.1. Colaborarea cu familiile, cu serviciile publice de sănătate și alte instituții cu atribuții legale în acest sens în promovarea valorii 
sănătății fizice și mintale a elevilor/ copiilor, în promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 
Dovezi 
 

• Program de dezvoltare al instituției pentru anii 2021- 2025, discutat și aprobat la ședința Consiliul de Administrație 
proces-verbal nr. 01 din 17.09.20121 

• Planul de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022, aprobat prin ordin 40 - ab din 17.09.22  „Cu privire 
la punerea în aplicare a deciziei CA nr.1, din 17.09.2021 Capitolul 7: Parteneriate educaționale; 

• Proces-verbal nr. 9 al ședinței Consiliului de Administrație din 27.05.2022, cu privire la „fortificarea sănătății 
copiilor cu includerea în regimul zilei a gimnasticii de înviorare, călirea, plimbărilor la aer liber, jocurilor mobile, 
etc.”. 

• Materiale despre stilul sănătos de viață a copiilor, pregătite pentru părinți în cadrul ședințelor Clubului Părinților; 
• Acord de colaborare cu Toni Hawks Centru, încheiat la data 04.10.2020; 
• 09.04.2021 – Donație mască anticovid de către Asociația Republicană a Surzilor din Moldova în cadrul proiectului 
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„Suport pentru protecția persoanelor cu deficiente de auz în RMoldova în contextul pandemiei COVID-19”; 
Constatări 
 

Starea de bine și calitatea vieții depind în mare măsură de sănătate. Promovarea și menținerea stării de sănătate și reducerea 
riscului de boală reprezintă unul din obiectivele prioritare a instituției noastre, cât și a părinților. In creșă-grădinița nr.167, 
sunt inmatriculați 64 de preșcolari , care iși desfășoară activitatea fizică atat în sala de muzică, cât și in aer liber. Începând 
cu primele zile încercăm să le insuflăm copiilor regulile de igienă şi un comportament sănătos prin diferite jocuri şi poezii, 
de exemplu: „Răducu şi săpunul” „La baie” „Sănătate de la toate”. Astfel, îi obişnuim pe copii cu unele reguli de igienă 
elementară. În activitățile integrate, sunt utilizate noțiuni legate de sănătate: alimentație sănătoasă, vitamine, igienă, 
exerciții fizice etc. Măsurile de igienă previn îmbolnăvirea organismului. Obiectivele comportamentale vizează aplicarea 
corectă a normelor igienico-sanitare, dar şi iniţierea de măsuri active pentru recunoaşterea în viaţa de zi cu zi a factorilor 
interni şi externi care determină starea de boală. 

Pondere și punctaj 
acordat 

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

 
 
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 
 

      Instituția dispune de: 
• Camera senzorială - stimulare a tuturor analizatorilor valizi (pentru a  stimula componentele procesului de 

cunoaştere, formării experienţei senzoriale şi intelectualizarea activităţii cognitiv-instructive în instituţie); 
psihologul  oferă consiliere psihologică copiilor, părinților și cadrelor didactice, organizează training-uri și 
consultări la compartimentul „arderii profesionale” a cadrului didactic  

• Sală de  kinetoterapie, unde se  asigură compensarea deficienţelor locomotore, crearea condiţiilor optime pentru 
antrenarea tonusului muscular, al aparatului vestibular, reacţiilor statico-kinetice, coordonării oculo-motorii, 
exersării musculaturii fine a mînii;de asemenea se  efectuează masajul și gimnastica curativă a copiilor din 
instituție; 

• Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința Consiliului de administrație nr. 01 din 
17.09.2021: Activitatea Cetrului Metodic; Dotarea Centrului metodic;  

• Informații pentru părinții care conțin informații legate de educație, de rezolvarea diferitor probleme psihoemoționale 
ale copiilor;în cadrul ședințelor Clubului Părinților 

Constatări 
 

Instituția dispune de condiții fizice, spații special rezervate, resurse materiale și metodologice pentru profilaxia problemelor 
psihoemoționale ale copiilor. Mediul educațional adaptat condiților vitale și necesităților copiilor cu CES este creat în toate 
grupele de vîrstă. Instituția dispune de încăpere pentru Centru de Resurse Educaționale - sala muzicală a instituției, unde se 
organizează și desfășoară mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională, ședințe ale Clubului 
Părințiloretc. 
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Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,0 Punctaj:1 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 1.3.3. Realizarea activităților de promovare/ susținere a modului sănătos de viață, de prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri etc., 
luarea măsurilor de prevenire a surmenajului și de profilaxie a stresului pe parcursul procesului educațional și asigurarea accesului elevilor/ copiilor la 
programe ce promovează modul sănătos de viață 
Dovezi 
 

• Planul de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022, aprobat prin ordin 40- ab din 17.09.2022 „Cu 
privire la punerea în aplicare a deciziei CA nr.1, din 17.09.2021, Cap.III. Asigurarea vieții și sănătății copiilor; 
Propagarea modului sănătos de viață;  

• Agenda educatorului; Fișa sănătății copiilor; Registrul grupei, Registrul evidenței frecvenței copiilor; 
• Activitățile de informare cu teme  ce promovează un mod sănătos de viață: 
• Activități didactice de promovare/ susținere a modului sănătos de viață: 

- Vreau să cresc mare și sănătos, 11.03.2021, grupa nr.6; 
- Învățăm să circulăm, 16.03.2021, grupa nr.3; 
- Scăldăm păpușa, 12.03.2021, grupa creșă; 
- Medicamentele-prieten sau dușman, 13.10.20, grupa r.4; 
- Obiecte periculoase, 11.11.20, grupa nr.3; 
- Ce știm despre incendiu. 18.03.2021, grupa nr.4. 
- Activități recreative și activități pentru ameliorarea stresului; 
- Activități de promovare a unui stil de viață sănătos, educație igienică a copiilor: 
- Minute fizice în regimul zilnic; 

• Afişe informative pentru părinţi ce reflectă stilul sănătos de viaţă, prezente în fiecare grupă de vârstă; 
Constatări 
 

Instituția  realizează activități de promovare a modului sănătos de viață, de prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri. 
Cadrele didactice permanent monitorizează starea copiilor, a sănătății lor și completează fișa despre sănătatea și frecvența 
copiilor. Cadrele didactice informează permanent părinții despre starea sănătății copiilor prin convorbiri individuale. 
Asistenta medicală organizează instructaj cu privire la prevenirea riscurilor îmbolnăvirii copiilor și a modalităților de 
prevenire și răspândire a infecțiilor în grădiniță și afișează informațiile de prevenire pe panoul informativ din instituție. Este  
respectat regimul de aerisire a încăperilor. În fiecare grupă se planifică/ organizează/ desfășoară activități integrate pentru 
domeniul de activitate Sănătate și motricitate, dimensiunile: Educație pentru sănătate și Educația fizică. În instituție se 
organizează activități sportive, activități extracurriculare, ședințe părintești care promovează modul sănătos de viață 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 Punctaj: 2 

Total standard   5 
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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  •  
Constatări • Nu se aplică 
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  •  
Constatări • Nu se aplică 
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  •  
Constatări • Nu se aplică 
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  •  
Constatări • Nu se aplică 
Pondere și punctaj 
acordat  

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

Total standard 0 
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Standard 2.2. Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în procesul educațional 
Domeniu: Management  
D 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 de organizare și funcționare IP nr.167, capit.X secțiunea 3 Familia, drepturi și obligațiuni - directorul 
instituției realizează parteneriate cu diverși parteneri educaționali 

• Constituirea Consiliului de Administrație: delegarea unui părinte, ord.nr.39-ab din 25.08.21 „Cu privire la organizarea și 
funcționarea CA”; 

• Regulamentul Consiliului de Administrație, prevederele, competențele CA, componența și modul de desemnare a 
membrilor, cât și funcționarea CA;  

• 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; 
- înaintarea propunerilor privind sancționarea angajaților, care au admis încălcări ale Codului de etică al cadrului 

didactic; 
- elaborarea planului de activitate al Consiliului de etică; 
- întocmirea Raportului anual de activitate al Consiliului de etică; 

• Procese-verbale ale ședințelor cu părinți, din luna septembrie, privind alegerea comitetelor părintești pe grupe. 
• Activități de implicare a părinților în asigurarea procesului educațional:  

- organizarea zilei ușilor deschise;  
- activități demonstrative;  
- ședințele comitetului părintesc; 
- ședințele Clubului părinților; 
- organizarea actelor de caritate și donații. 

• Programul de parteneriat grădiniță-familie pentru anul de studii 2021-2022. 
• Rețele de informare/ colaborare grădiniță-familie; 
• Informații plasate pe pagina Web a instituției;  
• Chestionare pentru părinți; 

Constatări Instituția elaborează un set de proceduri democratice de delegare, promovare a părinților în structurile decizionale ale grădiniței 
și le aplică consecvent. Elaborează  proceduri de informare periodică a părinților, sau, după caz, tutorilor/ reprezentanților legali, 
despre rezultatele copiilor lor la nivel de grupă, prin diferite mijloace și proceduri privind participarea părinților la îmbunătățirea 
rezultatelor copiilor și asigurarea progresului instituției. 
Părinții sunt implicați în activitatea instituției prin diferite forme: 
 membri al CA, CEI, CMI; 



 

Pa
ge

19
 

 ședințe cu părinții, mese rotunde, etc. În soluționarea diferitor probleme; 
 implicarea a Comitetelor părintești al grupelor în diferite activități. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 0,75 Punctaj: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 UPS Ion Creangă, încheiat la 15.02.2022. Obiectiv: stabilirea relației între Părți, în special în ceea 

ce privește organizarea și desfășurarea stajiului de practică pentru consolidarea cunoștințelor teoretice și formarea 
abilităților studenților în vederea aplicării acestora în activitate; 

• Acord de colaborare cu Tony Hawks Centru”, încheiat la 02.09.2021.  
        Obiectiv: stabilirea relației între Părți, în special în ceea ce privește organizarea și desfășurarea activităților de 

kinetoterapie, inclusiv managementul și executarea activităților planificate, precum și drepturile și obligațiile Părților; 
• Acord de colaborare cu Asociația Republicană a Surzilor din Moldova,  
        Obiective:  - creșterea accesibilității la educație a copiilor cu deficiente ale auzului; -dezvoltarea activităților extrașcolare 

și a activităților complementare procesului educațional desfășurat în cadrul parteneriatului (organizarea de activități 
comune – mese rotunde, conferințe, spartachiade, festivalul dansului, clounade, acte de caritate; 

• Acord de colaborare cu Asociația Hipoacuzicilor din Moldova „ACANT” – oferirea către 1 iunie 2021 a unui valoros și 
generos lot de mobilier și echipament sportiv; diverse acte de caritate. 

Constatări Instituția elaborează un set de proceduri democratice de delegare, promovare a părinților în structurile decizionale ale grădiniței 
și le aplică consecvent. Elaborează  proceduri de informare periodică și pedagogizare a părinților sau, după caz, tutorilor/ 
reprezentanților legali, cu tematicele cursului de „Educație parentală, prin diferite mijloace și proceduri privind participarea 
părinților la îmbunătățirea rezultatelor copiilor și asigurarea unei dinamici de progres al copilului cu CES 
Se atestă acorduri de colaborarea cu partenerii educaționali. 
Instituția promovează sistematic și valorifică eficient parteneriate cu diverși reprezentanți ai comunității, pe aspect ce țin de 
interesul copiilor cu CES. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 0,75 Punctaj: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  • Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022, Capitolul 5.1. Activitatea Consiliului de Administrație;  

• Ordinul nr. 31-ab din 14.09.2021, cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de administrație; 
Desemnarea părinților în Consiliul de administrație al instituției (componența Consiliului Administrație - 2 cadre 
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didactice, 1 părinți); 
• Procese-verbale ale ședințelor Consiliului Administrație: nr. 1 din 17.09.2021 cu privire la componența nominală a 

membrilor Consiliului Administrație, cu privire la aprobarea Planului anual de activitate al IP nr.167; bugetul pentru anul 
2021;  rezultatele evaluării   copiilor; 

• Instituția de învățământ informează părinții prin intermediul: 
• panourilor informative; 
• Informații privind desfășurarea procesului educațional în grupe: harta proiectului tematic, scrisoare către părinți cu privire 

la un proiectul tematic, rezultatele activității copiilor, cutia de dorințe; 
• Grupuri Viber formate; 
• Examinarea proiectului de buget al instituției pentru anul 2021-2022, proces-verbal nr.04 din 24 decembrie 2021 al 

ședinței Consiliului de administrație; 
• Procese-verbale ale ședințelor cu părinții pentru anii de studii 2021-2022; 

 Proces verbal nr.1 din 26.11.2021pentru părinții copiilor cu deficiente auditive; 
 Proces verbal nr.2 din 15.04.2022 pentru părinții copiilor din grupele integrate; 
 Proces verbal nr.3 din 13.05.2022pentru părinții copiilor cu deficiente multiple. 

• Ședințe ale Comisiei multidisciplinare, conform planului de activitate în scopul monitorizării dezvoltării copilului 
repartizat de către SAP; 

• Ședințe ale Clubului părinților, conform planului de activitate în scopul susținerii parteneriatelor educaționale, promovării 
imaginii instituției, implicarea în organizarea și desfășurarea diverselor activități, participarea la procesul de luare a 
deciziilor în favoarea tuturor copiilor, participarea la elaborarea, revizuirea Politicii instituției legate de prevenirea 
violenței și abuzului asupra copiilor, prevenirea/combaterea corupției, sănătate și nutriție; 

• Chestionare pentru părinți în scopul cunoașterii gradului de satisfacție privind serviciile oferite de către instituție. 
Constatări Instituția are un consiliu de administrație cu reprezentanți ai părinților, care ia decizii și activează în baza unui plan coordonat, 

orientat spre asigurarea educației de calitate pentru toți copiii. În instituție mai există Clubul părinților (cu întâlniri regulate, 
planuri proprii de acțiune), care participă la luarea deciziilor cu privire la toate problemele ce vizează educația copiilor. 

Pondere și punctaj       
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 Punctaj:1,5 

 
Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinților și a comunității la elaborarea documentelor programatice ale 
instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea acestora și a altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educațional 
Dovezi  • Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022, Educația parentală și Consiliul de Administrație, CEI, 

Parteneriate educaționale; 
• Ședință pentru părinții copiilor cu deficiente auditive din grupele 1,6. Proces verbal nr.1 din 26.11.2021: 
• Rolul limbajului mímico-jestual în dezvoltarea armonioasă a personalității coiilor cu deficiente auditive / Interpret /; 
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• Specificul dezvoltării limbajului la copiii cu deficiență auditivă /Metodistul/; 
• Cartea adaptată – rolul ei in dezvoltarea copilului cu deficiență auditivă /psihopedagogul/; 
• Resurse necesare pentru dezvoltarea copilului /Psihologul/. 

    Proces verbal nr.2 din 15.04.2022 pentru părinții copiilor din grupele integrate: 
- Dezvoltarea intelegenții emoționale la copii; 
- Rolul cititului împreună cu părintele.  

 Proces verbal nr.3 din 13.05.2022pentru părinții copiilor cu deficiente multiple. 
- Dezvoltarea potențialului creativ la copilul cu TSA 
- Motricitatea fină si rilul ei in dezvoltarea intelectual a copilului cu cerințe educaționale speciale. 

• Recomandări din partea părinților pentru completarea și îmbunătățirea mediului dezvoltativ din grupe; 
• Planul de activitate al Consiliului de administrație pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la şedinţa Consiliului de 

administrație, proces-verbal nr.01 din 17.09.2021; 
• Examinarea proiectului de buget al instituției pentru anul 2021-2022, proces-verbal nr. 04 din decembrie 2021 al ședinței 

Consiliului de administrație; 
• Ședințe cu părinții, din grupele de vîrstă, asistate de managerul instituției; 
• Lecţii de informare, mese rotunde, cu implicarea părinților și serviciilor publice de sănătate: 

Constatări Instituția asigură participarea părinților și a comunității la elaborarea și transpunerea în viață a documentelor programatice. 
Administrația și cadrele didactice permanent încurajează părinții să se implice în procesul educațional și în activitățile 
extracurriculare (organizarea evenimentelor, activitățile în cadrul Clubului Părinților. În instituție periodic se realizează sondaje, 
feedback al activităților, opinii ale părinților pe marginea implicării permanente în consilierea aspectelor legate de viața 
instituției. Partenerii educaționali sunt implicați în proiectarea activităților pentru noul an de studii, în luarea deciziilor, participă 
la diferite activități ca persoane-resurse în procesul educational (proiectul tematic Campania de prevenire a accidentelor, Ziua 
Ușilor deschise, etc.) 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,0 Punctaj:2,0 

Total standard 5,5 
 

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 
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Dovezi 
 

• Regulamentul de organizare și funcționare a Grădiniței-creșă nr.167 pentru copii cu deficiente auditive și asociate, cu 
practici incluzive, aprobat la ședința Consiliului de administrație, proces-verbal nr. 01 din 17.09.2021, cap. II; III; IV; 
ord.39-ab din 17.09.21 

• Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022 (ord.401-ab din 17.09.2021), Activitatea Comisiei 
Multidisciplinare; ord.36-ab din 14.09.21; 

• Ghid de aplicare a Metodologiei de evaluare a dezvoltării copiilor; 2021- 2022 
• Ore metodice cu cadrele didactice:  

- Proces verbal nr.1 din 13.09.2021 „Cunoașterea cu Reperele metodologice privind organizarea procesului educațional” 
- Proces verbal nr.2 din 18.10.21„Doar cu dragoste și ințelerciune-fără palme” 
- Proces verbal nr.3 din 14.02.2022„Adaptarea curriculară pentru copiii cu CES”; 
- Proces verbal nr.5 din mai 2022 „Pregătirea copiilor către evaluarea complexă de către SAP”. 

• Cadrele didactice din ÎP grădinița nr.167 sunt antrenate în alcătuirea Planurilor educaționale individualizate (PEI), Planuri 
de intervenție personalizat (PIP), la completarea Fișei de monitorizare de echipa multidisciplinară, Fisa de observație, Fisa 
de adaptare de către educator și psihopedagog.  Cunoașterea cu Reperile metodologice privind organizarea procesului 
educational în IET pentru anul de studii 2021-2022. 

• Ședințe ale Clubului Părinților întru familiarizarea cu particularitățile de dezvoltare a copilului cu cerințe educaționale 
speciale și cu modalitățile de valorificare a acestora în procesul incluziunii, 

• Consultații, Activități și jocuri pentru integrarea preșcolarilor cu CES; 
• Planul de dezvoltare profesională a cadrelor didactice. 

Constatări 
 

Fiind o instituție ce face parte din învățămîntul special, indiferent de diagnoza copilului, cadrul didactic (educatorul, 
psihopedagogul) realizează Curriculum de educație timpurie adaptat pe tot parcursul zilei (activități de dezvoltare personală, 
inclusiv rutine, tranziții, activități integrate și pe domenii de activitate-muzică, educație fizică, activități extracurriculare). Copiii 
sunt antrenați in diverse activități organizate de echipa multidisciplinară: kinetoterapie, gimnastică curativă, masaj, consultația 
psihologului, meloterapie.  

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 Punctaj: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 
 

• Inmatricularea tuturor copiilor in grădiniță se efectuiaza în baza cererii părinților și raportului despre dezvoltarea fizica a 
copilului cu CES de la serviciul de asistență psihopedagogică (SAP); ord.29 -ab din 01.09.2021; 

• Prezenta Registrelor de inmatriculare a copiilor din grădinița- creșă nr.167, 
• Ordinul nr.36-ab din 14.09.2021 privind constituirea Comisiei multidisciplinare pentru anul de studiu 2020-2021;  
• Fișe de evaluare inițială a caracteristicilor individuale de dezvoltare a nevoilor copiilor cu CES; 
• Rezultatele evaluării finale a copiilor de 6-7 ani în baza Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului, realizate în mai 
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2022: 
• Evaluarea fiecărui copil, completarea fisei de adaptare, observaţie directă şi indirectă, de către educator, psihopedagog 

echipa multidisciplinară, pentru a asigura participarea lui adecvată la activităţile curriculare, apoi evaluarea prin intermediul 
Metodologiei de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului ; 

• Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă, a limbajului şi comunicării, precum şi a dezvoltării 
capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finele grupei pregătitoare, cu concluziile şi recomandările de rigoare pentru 
fiecare copil din grupa pregătitoare - Proces-verbal nr.5 din 06 mai 2022; 

• Asigurarea unei evaluări permanente, prin acordul scris al părinților de a fi evaluat copilul periodic la progresele pe care le 
fac toţi copiii, nu numai din punctul de vedere al achiziţiilor de învățare, dar şi al relaţiilor sociale, al cooperării şi 
colaborării, al dezvoltării imaginii de sine şi încrederii în forţele proprii; 

• Elaborarea unor planuri individualizate (PEI), personalizate (PIP) la copiii care au nevoie de sprijin în anume componente 
ale dezvoltării ; 

• Ajustări permanente ale curriculum-ului pentru a se adapta la nevoile educative ale copiilor ; 
• Asigurarea participării familiilor la decizii şi acţiuni în favoarea tuturor copiilor;  
• Schimb permanent de idei, experienţe şi soluţii, între educatoar-copil, educator-familie, între alți actori (echipa 

multidisciplinară), ce participă la dezvoltarea și integrarea copilului în mediu social. 
Constatări 
 

In gradinița noastră specială, cu practici incluzive sînt încadrați copii cu CES, copii tipici și copii din familii social-vulnerabile în 
situații de risc. Sunt desfășurate diverse activități pentru implicarea și participarea tuturor copiilor și părinților la procesul 
educațional în vederea integrării ulterioare în școală, societate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Cadrul didactic adaptează  Curriculum-ul și crează  planuri  individualizate  in baza raportului de la SAP, evaluării copilului de 
către Comisia multidisciplinară, observării  și  evaluării. 

Pondere și punctaj 
acordat 

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

• Raport statistic annual (formularul nr.SG-3); 
• Registru de evidență a ordinelor cu referire la copii; 
• Ordine cu referire la înmatriculare, exmatriculare, transferarea copiilor din grupă în grupă;ord. nr.44-ab din 22.09.21 
• Grădinița actualizează permanent datele despre copii cu CES  in conlucrare cu SAP. 

Constatări 
 

Din păcate, nu există o bază de date despre numărul copiilor cu CES din municipiul Chișinău.Crearea bazei de date ar facilita 
diagnosticarea precoce și ar asigura dinámica optimă în dezvoltarea copiilor cu CES, vizavi de abilitățile psihomotrice individuale 
și potențialul fiecărui copil. 
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Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,5 Punctaj:1,5 

 
Indicator 3.1.4. Monitorizarea datelor privind progresul și dezvoltarea fiecărui elev/ copil și asigurarea activității Comisiei Multidisciplinare 
Intrașcolare (CMI) și a serviciilor de sprijin, în funcție de necesitățile copiilor 
Dovezi 
 

• Ordinul nr. 36-ab din 14.09.2021 cu privire la constituirea Comisiei Multidisciplinare; 
• Fișe de observare și monitorizare a progreselor copiilor elaborate în conformitate cu Standardele de învățare și dezvoltare 

a copiilor, 
• Acordul scris al părinților pentru evaluarea copiilor;  
• Tabel generalizator pentru evaluarea copiilor din grupele de vârstă. Monitorizarea copiilor la început și sfârșit de an școlar; 
• Planul educațional individualizat: structura-model și ghidul de implimentare. UNICEF, MEC RM; 
• Procese-verbale ale ședințelor CMI:  
• nr.01 din septembrie 20201 cu privire la constituirea comisie mutidisciplinare, discutarea Regulamentului de organizare și 

funcționare; 
• nr.02 din 29.11.2021, cu privire referirea copilului către SAP Chișinău; 
• nr.03 din 28.12.2021, cu privire referirea copilului către SAP Chișinău; 
• nr.04 din 15.03.2022 cu privire referirea copilului către SAP Chișinău;  
• nr.05 din 17.05.2022 cu privire la referirea copiilor la debutul școlar către Serviciul de asistență psihopedagogică (SAP) 

pentru evaluarea complexă a dezvoltării copiilor; 
• Control tematic „Monitorizarea evaluării dezvoltării copiilor și a complectării Rapoartelor despre dezvoltarea fizică, socio-

emoțională, cognitive a limbajului și comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare” (27mai 
2022); 

• Raport de activitate anual a CMI, prezentat la Consiliu Metodic nr. 05 din 27.05.2022; 
• Dosarul personal al copilului cu CES în fiecare grupă de vîrstă, conform nomenclatorului psihopedagogului; 
• Registru de evidență a activității Comisiei multidisciplinare. Evidența copiilor evaluați de Comisa Multidisciplinară. 
• Activități întocmite în baza ghidului metodologic „Educația incluzivă a copiilor de vîrstă preșcolară și școlară mica”,  

Constatări Instituția monitorizează progresul și dezvoltarea fiecărui copil, creează condiții pentru dezvoltarea capacităților sale cognitive, 
abilităților emoționale și asigură activitatea comisiei multifuncționale.  

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

 
 
Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
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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 • Program de dezvoltare al instituției pentru anii 2021- 2026, discutat și aprobat la ședința Consiliul de Administrație proces-

verbal nr. 01 din 17.09.2021; 
• Regulamentul IP nr.167, capitolul II Misiunea și principiile de organizare a instituției pct.12; cap. III Atribuțiile instituției 

pct. 14; 15; cap. VIII, pct.95; ord.39-ab din 17.09.2021; 
• Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022, ord.401-ab din 17.09.21 
• Ordinul nr. 36-ab din 14.09.2021 cu referire la constituirea CMI; Activitatea CMI;   
• Dosare ale copiilor, în baza nomenclatorului psihopedagogului și educatorului; 
• Acordurile în scris ale părinților privind evaluarea copiilor; 
• Tabel generalizator pentru evaluarea dezvoltării copiilor, în baza SÎDC, din 05.05.2021; 
• Registrul proceselor verbale a CMI; 
• Rapoarte de evaluare complexă a dezvoltării copilului; 
• Rapoarte de reevaluare a dezvoltării copilului la  debut școlar 
• Referirea de grup pentru evaluarea complexă a dezvoltării copiilor de vârstă timpurie pentru SAP; 
• Planuri educationale individualizate elaborate;  
• Proiectarea globală/tematică și zilnică lanivel de grupe 

Constatări 
 

Procesul educațional se desfășoară în corespundere cu particularitățile și nevoile specifice ale copiilor. In instituție activează 
echipa multidisciplinară alcătuită din psiholog, psihopedagog, educator, kinetoterapeut, conducător muzical, care asigură 
serviciile de educație și sprijin copiilor cu CES. Sunt create și folosite materiale didactice, procesul educațional se desfășoară în 
concordanță cu particularitățile și nevoile specifice ale fiecărui copil prin oferirea suportului  de către specialiștii din instituție. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,0 Punctaj:2 

Total standard   7,5 
 
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 
 

• Program de dezvoltare al instituției pentru anii 2021- 2026, discutat și aprobat la ședința Consiliul de Administrație proces-
verbal nr. 01 din 17.09.2021; 

• Regulamentul de organizare și funcționare a Grădiniței-creșă nr.167, aprobat la ședința CA nr.1 din 17.09.2021, cap. II III, 
VII, X; 
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• Planul de activitate a CMI, aprobat la CA nr.01 din 17.09.2021; 
• Ordinul nr. 44 -ab din 20.09.2021 cu privire la numirea coordonatorului ANET; 
• Registrul de evidenţă a sesizărilor; 
•  Fișele post ale angajaților, ce conțin stipulări privind obligativitatea sesizării cazurilor de violență, neglijare, exploatare și 

trafic al copilului; 
• Procesul-verbal nr.03 din noiembrie 2021 al ședinței Consiliului de administrație cu privire la informarea angajaţilor 

instituţiei cu următoarele documente: 
 Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, 

neglijare, trafic al copilului, Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 77 din 22 februarie 2013; 
 Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de 

învăţământ preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, Ordinul Ministerului Educaţiei 
nr.1049 din 10 octombrie 2014; 

 Monitorizarea actelor normative referitor la sesizarea cazurilor de abuz, neglijenţă şi exploatare a copiilor; 
• Contracte individuale de muncă semnate de angajaţi în care se stipulează obligațiunea de a sesiza toate cazurile de violență. 
•  Planificarea anuală reflectă sistematic subiecte de combatere a oricăror forme de discriminare, implicând activități de 

mentorat, seminare, desemnând informații in acest sens. 
Constatări 
 

Documentele programatice cuprind acțiuni, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile copiilor cu CES. 
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. 

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

• Legea privind drepturile copilului, 
• Codul Educației in RM; 
• Strategia Națională Educație pentru toți; 
• Regulamentul de organizare și funcționare a Grădiniței-creșă cap. VIII „Programe, metodologii educaționale”  

- pentru copiii cu CES procesul educațional este realizat în baza programelor individualizate, adaptate la necesitățile 
copilului, ținând cont de recomandările formulate de SAP în rezultatele evaluării complexe; 

- sunt utilizate metodologii didactice care valorează copilul, îl sprijină în vederea dezvoltării sale potrivit ritmului propriu, 
tipului de inteligență și stilului de învățare, îi susține motivația copilului printr-o învățare experiențială, activă, 
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participativă; 
- instituția alege forme alternative de instrure și educație, mijloacelor și tehnologii educaționale care asigură realizarea 

obiectivelor/strategiilor definite în documentele directoare și bunăstarea copiilor; 
- instituția asigură dreptul copilului la joc ca activitate, formă fundamentală de învățare, procedeu și mijloc de realizare a 

demersului educațional, ca o deschidere spre libertatea de a alege, potrivit trebuințelor proprii; 
- dotarea didactico-metodică a procesului educațional în instituție se face în conformitate cu Standardele minime de dotare;  

• Lucru individual și frontal cu copiii în conformitate cu nevoile speciale ale copiilor. 
Constatări 
 

În planurile stategige și operaționale ale instituției, au loc activități care au ca țintă educația incluzivă  și nevoile copiilor cu CES, 
ce prin diverse forme de organizare promovează integrarea lor ulterioară în școală, societate. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 Punctaj:1,5 

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

• Informarea personalului, copiilor și reprezentanților legali cu privire la procedurile de prevenire, indentificare, 
semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare; în cadrul orelor metodice, Consiliului Profesoral; 

• Instrucţiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi 
monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, Aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 270 din 8 aprilie 2014; 

• Ședințe cu părinții copiilor din grupele de vîrstă cu privire la familiarizarea comunității educaționale cu procedura de 
identificare, combatere a oricăror forme de discriminare şi de respectare a diferenţelor individuale; 

• 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; 

• Pentru a eficientiza procesul de incluziune, cadrele didactice invață strategii de promovare a dezvoltării și susținerii 
stilurilor de învățare variate a tuturor copiilor; 

• Aplică noi tehnici de comunicare pentru a veni in ajutor copiilor care intâmpină dificultăți; 
• Creează mediul educațional cu scopul de a incuraja atitudinea tolerantă cu referire la incluziunea copiilor cu CES.  

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. Materiale informative, cu privire la protecția copiilor; 
Pedagogizarea părinților, a cadrelor didactice prin intermediul „Clubului părinților”, specialistilor de la catedră  PPS de la 
UPS „I.Creangă”, etc. 

Pondere și punctaj 
acordat 

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
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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 
 

• Întrunire   cu cadrele didactice „Realizarea planificării globale, tematice şi zilnice, conform cerințelor 
Curriculumului pentru educație timpurie”; Documentele de politică educaţională, reper în proiectarea activităților 
curriculare, septembrie 2021; 

• Realizarea planificării globale, tematice şi zilnice, conform cerințelor Curriculumului; 
• Documentele de politică educaţională, reper în proiectarea activităților curriculare; 
• Planificarea activității educaționale în instituție pe 4 teme globale de integrare curriculară: „Eu și corpul meu”, „Eu 

ca personalitate”, „Eu și ceilalți”, „Eu și lumea înconjurătoare”; 
• Elaborarea PEI, PIP; 
• Fișele de observare, adaptare și monitorizare a progreselor copiilor elaborate în conformitate cu Standardele de 

învățare și dezvoltare a copiilor; 
• Fișa de evaluare și reevaluare a copilului la debut școlar. 
• Raportul anual de activitate a cadrelor didactice din fiecare grupă pentru a. s. 2021-2022 (Analiza rezultatelor 

educaţionale). 
Constatări 
 

Instituția aplică eficient curriculumul prin diverse activități de cunoaștere și evaluare a progresului fiecărui copil prin 
mecanisme de susținere a individualității și tratării valorice a fiecăruia. 
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. 
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 sunt informați și 
instruiți referitor la utilizarea acestor proceduri. 

Pondere și punctaj 
acordat 

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

Indicator 3.2.5. Recunoașterea de către elevi/ copii a situațiilor de nerespectare a diferențelor individuale și de discriminare și manifestarea capacității 
de a le prezenta în cunoștință de cauză 
Dovezi 
 

• Asigurarea funcționării mecanismelor pentru identificarea și combaterea oricăror forme de discriminare; 
• Plan operational; 
• Procese verbale ale grupului de lucru, chestionare și rezultatele acestora; 
• Rezultatele evaluării finale a copiilor de 5-7 ani în baza SÎDC pentru anul de studii 2021-2022, care țin de 

respectarea programelor individualizate; 
• Demersul didactic se desfășoară tinându-se cont de particularitățile individuale a fiecărui copil. 

Constatări 
 

În IET nu au fost identificate cazuri și rapoarte ale copiilor despre situații discriminatorii. Cadrele didactice respectă 
interesele și nevoile copiilor, ritmul propriu de dezvoltare și abordează copiii în mod integrat. 
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Pondere și punctaj 
acordat 

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

Total standard   6 
 
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 
 

• Bugetul pentru anul de studii 2021-2022, plasat pe pagina web a instituției, cu rapoarte privint executarea trimestrial. 
• Raportele de activitate ale cadrelor didactice pentru anul de studii 2021-2022, prezentat la CP nr.5 din 30.05.2022; 
• Registrul de evidență a bunurilor materiale; 
• Acte ce vizează procurarea materialelor didactice; 
• Rezultatele Inventarierii bunurilor materiale-mijloacelor fixe ale instituției”, proces-verbal CA nr.3 din 25.11.21”;  

            Măsuri pentru dezvoltarea mediului educațional se întreprind prin: 
- Prezența barelor de acces (pandusuri) pentru copii cu CES la intrarea in grădiniță; 
- Poteca cu obstacole; 
- Prezența Camerei senzoriale; 
- Cabinetul psihologului /consultații; 
- Cabinetul kinetoterapeutului / gimnastică curativă, masaj; 
- Dotarea grupelor cu jocuri, jucării, spații special amenajate. 

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. 
Toți specialistii din instituție sunt  dispuși pentru asigurarea unui mediu accesibil și sigur pentru fiecare copil, inclusiv și 
pentru copiii cu CES. 

Pondere și punctaj 
acordat 

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

 
Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, la datele de interes public 
Dovezi 
 

• Regulamentul de organizare și funcționare a grădiniței-creșă de copii nr.167, cap.III, cap.X, ,  
• Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Etică și Integrare al Grădiniței-creșă  nr.167,  cap.IV 
• Regulamentul intern al IP nr.167.  cap. VI, aprobat prin  ordin 41- ab din 17.09.2021  ,, Cu privire la punerea în 

aplicare a deciziei CA nr.1, din 17.09.2021,, 
• PPC, cap. Managementul datelor cu caracter personal; 
• Dosarele copiilor; Dosarele angajaților. 
• Fișele post ale angajaților, pct.8 (2), Obligațiile personalului didactic;  
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• Acordurile părinților cu privire la protecția datelor cu caracter personal  ale copiilor; 
• Acord de colaborare cu părinții; 
• Declarație pe propria răspundere ale părinților; 
• Declarație pe propria răspundere ale angajaților; 
• Acte interne elaborate ce conțin prevederi ce țin de Asigurarea protecției datelor cu caracter personal: 
• Ordinul nr. 081 ab din 11.01.2021 cu privire la Păstrarea datelor cu caracter personal ale copiilor din grădinița –creșă 

nr.167. 
Constatări 
 

Instituția asigură protecția datelor cu caracter personal și accesul în limitele prevăzute de lege la datele de interes public 
prin: 
- elaborarea actelor interne ce conțin prevederi privind asigurarea protecției datelor cu caracter personal; 
- informarea angajaţilor/ părinților cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 și cu articolul 135 pct. p) din Codul educației; 
- confidențialitatea datelor privind examinările medicale, psihologice și pedagogice ale copiilor, cu diagnoze indicate de 

către specialiști. 
Pondere și punctaj 

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

• Sălile de grupă sunt dotate cu mobilier care corespunde vârstei copiilor (Standarde   minime de dotare a IET, aprobate 
prin ordin MECC nr. 253 din 11.10.2017); 

• Centre de activitate dotate cu diferite jocuri, jucării; 
• Registrul de dotare a bunurilor materiale; 
• Cabinet medical dotat cu cele necesare, inclusiv medicamente de primă necesitate. 

            Măsuri pentru dezvoltarea mediului educațional se întreprind prin: 
- Prezența Sistemelor de Fonoamplificare de utilizare colectivă, a aparatelor auditive individuale; 
- Prezența barelor de acces (pandusuri) pentru copii cu CES la intrarea in grădiniță; 
- Poteca cu obstacole; 
- Prezența Camerei senzoriale; 
- Cabinetul psihologului /consultații; 
- Cabinetul kinetoterapeutului / gimnastică curativă, masaj; 

• Dotarea grupelor cu jocuri, jucării, spații special amenajate. 
Constatări Instituția dispune de spații dotate și asigură un mediu accesibil pentru incluziunea tuturor copiilor. Numarul mic de copii  

permit activitati diferențiate/individuale pentru copiii cu CES 
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Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 2,0 Punctaj:2 

 
Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
Indicator 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare, utilizând tehnologii informaționale și de comunicare 
adaptate necesităților tuturor elevilor/ copiilor 
Dovezi 
 

• Rezultatele controlului   generator „ Trecerea în revistă a pregatirii grupelor către noul an de studii   2021-2022”.al 
nivelului privind asigurarea didactică a centrelor de activitate, dotarea tehnico-materială a spațiilor educaționale, 
conform Standardelor minime de dotare a instituției de educație timpurie”, proces- verbal al   CP nr.1 din 14.09.21; 

• Realizarea online a ședințelor cu părinții: 
• Dotare și folosire TIC: proiector -1, calculatoare - 3, imprimante - 3, laptop-uri – 3; tabletă – 1, televizoare - 2, rețea 

internet - da, xerox – 2, centru muzical – 1, ecran pentru proiector – 1, camere video – 4. 
Constatări 
 

Instituția de învățământ aplică suficient mijloace didactice, inclusiv TIC, adaptate nevoilor tuturor copiilor, monitorizează 
permanent desfășurarea activităților educaționale, încurajând participarea activă a tuturor copiilor și implicarea părinților 
Cabinetul metodic este dotat cu laptoop, imprimantă coloră, internet care permit cadrelor didactice sa exploreze mediul on-
line.   

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,75 Punctaj:1,75 

Total standard   6,25 
 

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 
 

• Program de dezvoltare al instituției pentru anii 2021- 2026, discutat și aprobat la ședința Consiliul de Administrație 
proces-verbal nr. 01 din 17.09.2021; 

• Regulamentul de organizare și funcționare a grădiniței-creșă de copii nr.167, cap.III, cap.X prevede dezvoltarea 
profesională a personalului didactic și de conducere este obligatorie pe parrcursul întregii activități profesionale și se 
reglementează de Guvern;  

• Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022, ord.401-ab din 17.09.21 
• Raportul anual de activitate a IET nr.167, prezentat la ședința Consiliului Profesoral, proces-verbal nr. 1 din 

14.09.2021; 
• Proiectele educatorului elaborate, conform Curriculumului și SÎDC. 
• Fișa de autoevaluare și evaluare pentru anul de studii 2021 / 2022 
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• Registrul dezvoltării profesionale al fiecărui cadru didactic; 
• Baza de date cu referire la potențialul didactic din instituție; 
• Cursuri online pentru toate cadrele didactice din instituție „Integrarea copiilor cu CES: provocări și soluții. 

Certificate de formare continuă ale cadrelor didactice la modulul „Educație on-line. Integrarea copiilor cu CES: 
provocări și soluții” 7 persoane; 

• Programe de formare a cadrelor didactice: „Pedagogii in construirea coeziunii sociale în contextul crizei umanitare 
din Ucraina” (trei module); Certificate de participare la programul de formare, 1 persoană 

• Ordin nr. 651  al MEC  din 07.07.2022  cu privire la conferirea gradului didactic superior. Certificat de obținere a 
gradelor didactice superior – 1 persoană; 

• Ordin nr. 651  al MEC  din 07.07.2022  cu privire la conferirea gradului didactic unu .Certificat de obținere a 
gradelor didactice unu (I) – 1 persoană. 

Constatări 
 

Activitatea instituției se focusează pe calitatea educației și imbunătățirea continuă a resurselor umane și materiale, pe 
mecanisme de monitorizare a eficienței educaționale pentru creșterea calității educației, activitățile planificate sunt realizate 
efectiv. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 Punctaj:1,5 

 
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 de activitate a IET nr.167, prezentat la ședința Consiliului Profesoral, proces-verbal nr. 1 din 
14.09.2021; 

• Raportul de activitate a cadrelor didactice din instituție pentru perioada anului de studiu 2021-2022; prezentat la 
ședința Consiliului Profesoral, proces-verbal nr. 5 din 30.05.2022; 

• Controalele tematice programate și realizate vizează toate domeniile vieții școlare și sunt orientate spre asigurarea 
calității educației în instituție. 

• Note   informative, elaborate cu concluzii de rigoare și recomandări în contextul îmbunătățirii calității educației.  
• Avizierul cu informaţii relevante privind serviciile educaţionale prestate de instituţie;   

Constatări 
 

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

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 Punctaj:2 

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 
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Dovezi 
 

• Registru de procese-verbale ale ședințelor CA; 
• Registru de procese-verbale ale ședințelor CP; 
• Registru de procese-verbale ale ședințelor CE; 
• Procese-verbale ale Comisiei de evaluare internă a calității educației; 
• Procese-verbale ale ședințelor Comisiei multidisciplinare; 
• Proces-verbale ale ședințelor Comisiei pentru protecția civilă, securitatea și sănătatea în muncă; 
• Procese-verbale ale ședințelor Comitetelor părintești din grupe;  
• 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. 
• Activități de informare a cadrelor didactice și ale părinților privind deciziile Consiliului pedagogic, Consiliului de 

administrație prin: 
- afișarea deciziilor pe panoul informativ din holul instituției; 
- anunțarea realizării deciziilor la fiecare început de ședință; 
- participarea părinților și cadrelor didactice la ședințe;  

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. 
Evaluarea calității, pregătirii incăperilor, terenului grădiniței, si publicarea pe pagina web a grădiniței. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 Punctaj:2 

 
Domeniu: Capacitate instituțională 
Indicator 4.1.4. Organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunea instituției de învățământ printr-o infrastructură adaptată 
necesităților acesteia 
Dovezi  • Activitatea Consiiliilor profesorale. 

- Realizarea obiectivelor propuse pentru anul de studii 2021 -2022. 
- Registrul Procesele verbale a ședințelor Consiliilor profesorale. 
- Planul de activitate, registrele de dezvoltare profesională ale fiecărui cadru didactic. 

• Activitatea Consiliului de Administrație 
- Registrul proceselor verbale a Consiliilor de administrație. 
- Mapa cu materiale ale Consiliilor profesorale și Consiliior de administrație. 

• Informații din Raportul de activitate al instituției pentru anul de studii.  2021 -2022 
• Activități extracurriculare conform graficului. 
• Monitorizarea activității cadrelor didactice prin publicarea pe pagina web, pe facebok. 

Constatări Infrastructura instituției asigură organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunea acesteea. 
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Obiectivele propuse pentru anul de studii 2021 -2022 au fost realizate. Au fost planificate 5 consilii pedagogice,  s-au 
desfășurat 5. Procesele verbale a ședințelor Consiliilor profesoral sunt perfectate în registru special. Au avut loc 10 Consilii 
de administrație. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 2 Punctaj 2 

 
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 
 

• Documentația prezentă conform Nomenclatorului pentru IET; 
• Raport SAP de evaluare și reevaluare a copiilor referiți; 
• PEI a copiilor cu CES; 
• Echipamentele TIC din instituție: calculatoare, proiector, imprimante, TV, centre muzicale; 
• Literatura pentru copii/ literatura metodică; 
• Raportul statistic al instituției din 2021; 
• Dotarea Cabinetului metodic cu tehnică de calcul, echipament și materiale auxiliare curriculare, literatura metodică, 

tv 
Constatări 
 

Instituția este dotată cu TIC în cabinetul directorului, cabinetul metodic; șef de gospodărie; grupe, sală festivă, (laptop-uri; 
printer; printer-xerox; videoproiectoare; centru muzical, televizoare; laminator; softuri educaționale; gadget-uri). 
Necesitatea laptop-urilor in fiecare grupă. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,75 Punctaj:1,75 

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 
 

• Statele de personal completate și aprobate de DETS sec. Centru; 
• Schema de încadrare a personalului; 
• Lista de evidenţă a cadrelor didactice şi de conducere din instituţie (2021-2022)  
• Registrul de ordine cu privire la personal;  
• Fișele de evaluare trimestriale ale angajaților  
• Din 20 cadre didactice :1 cadru didactic – grad superior, 4 cadre didactice deține gradul unu, 9 cadre  didactice  dețin 

gradul didactic doi 
Constatări 
 

Instituția este asigurată parțial cu personal didactic calificat  pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculum-ul 
nationa.Este prezentă  documentația comisiei de atestare, certificate, alte acte care atestă formarea continuă a cadrelor 
didactice, graficul formării continue. Cadrele didactice se evaluează la sfârsit de an școlar conform Fișei de autoevaluare/ 
evaluarea cadrului didactic. Cadrele didactice dețin Portofoliul profesional, unde se regăsesc Certificate de participare la 
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cursuri, seminare, formări, traininguri etc. 

Pondere și punctaj 
acordat 

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

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

• Aplicarea documentelor de politici educaționale SÎDC, CET, CRET; 
• Metodologia de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului în baza SÎDC. 
• Proiectările globale și proiectări tematice pentru anul de studii 2021-2022 în grupele de copii; 
• Orarul activităților curriculare pentru fiecare grupă, aprobat, proces–verbal nr. 01 din 17.09.2021 al ședinței 

Consiliului de administrație; 
• Procesul-verbal nr. 01 din 14.09.2021 al ședinței Consiliului pedagogic cu privire la aprobarea activităților 

extracurriculare spre realizare în anul de studii 2021-2022; 
• Proiectările PIP și PEI pentru anul de studii 2021-2022 în grupele de copii, aprobate de directorul instituției; 
• Fișele de observare și monitorizare a progreselor copiilor elaborate în conformitate cu Standardele de învățare și 

dezvoltare a copiilor;  
• Tabel generalizator, pe grupe, cu rezultatele evaluării. 
• Portofoliile copiilor; 

Constatări 
 

Instituția desfășoară procesul educațional în concordanță cu particularitățile și nevoile specifice ale fiecărui copil. Cadrele 
didactice monitorizează și evaluează dezvoltarea copilului, progresele, problemele comportamentale ale copilului. Instituția 
asigură tratarea tuturor copiilor în mod echitabil prin aplicarea documentelor de politici incluzive, a curriculumului, prin 
diverse activități de cunoaștere și evaluare a progresului fiecărui copil, prin mecanisme de susținere a individualității 
fiecăruia. Procesul educațional se realizează în baza Curriculumului și a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului 
de la naștere până la 7 ani, aprobate de Ministerul Educației. Pentru copiii cu CES procesul educaţional este realizat în baza 
programelor individualizate, adaptate la necesitățile copilului. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 Punctaj:2 

Total standard   12,25 
 
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 
 

• Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022, ord.401-ab din 17.09.21 cap. 5: Managementul 
educational; „Control, monitorizare, evaluare”; 

• Participarea cadrelor didactice și manageriale la atelierele de lucru , organízate în cadrul Conferinței anuale  de către 
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DGETS; 
• Activități de dezvoltare profesională a cadrelor didactice în aplicarea CET, realizate în anul de studii 2021 - 2022 
• Proiectările globale și proiectări tematice pentru anul de studii 2021-2022 în grupele de copii 
• Exersarea abilităților  cadrelor didactice în procesul de proiectare și adaptare a conținuturilor curriculare la 

capacitățile psihomotrice ale copilului cu CES; 
• Rapoarte de evaluare a copiilor în baza SÎDC; 
• Portofoliile copiilor; 
• Monitorizarea prin asistări la activități a prevederilor Reperilor metodologice. 

Constatări 
 

Instituția efectuează o monitorizare eficientă și sistematică, asigură realizarea standardelor de eficiență a învățării, utilizarea 
resurselor educaționale, utilizarea strategiilor interactive de învățare, inclusiv TIC, în procesul educațional. 

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

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

• Plan strategic de formare continua a cadrelor didactice; (pentru anii 2020-2022); 
• Planul de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința Consiliului de administrație, 

proces-verbal nr. 01 din 17.09.2021 conține cap. „Activitatea centrului metodic”; 
• Planul perspectiv de atestare a cadrelor didactice pentru perioada de 5 ani 2020-2025; 
• Rapoarte de autoevaluare a cadrelor didactice în conformitate cu Standardele profesionale naționale; 
• Programului transfrontalier de instruire și schimb de bune practici instituționale Republica Moldova-Romania 

„INTEGRAREA COPIILOR CU CES pentru manageri şi cadrele didactice din educaţia timpurie 01iulie 2022 - 01 
septembrie 2022.cu tema:  

- „Particularitățile copiilor cu cerințe educaționale speciale. Strategii didactice de individualizare a procesului   
educațional pentru copiii cu cerințe educaționale speciale”; 

- „Sindromul DOWN: cauze, simptome, soluții ameliorative” 
- „Adaptări și metode de lucru cu copii cu ADHD” „Copilul cu ADHD și mediul de grădiniță” 
- „Jocuri și activități utile copiilor cu autism” 
- „Recuperarea copilului cu implant cohlear. Abordare logopedică” 
- „Deficiențe senzoriale de auz” s.a.; 

Constatări 
 

Demers la Universitatea „I. Creangă”, Colegiul „Alexe Mateevici” pentru a direcționa studenți – specialiști la lucru. 
În conlucrare cu Universitatea „I. Creangă”- formare continuă, seminare și formări.  
Anual sunt planificate resurse financiare pentru formarea continua a cadrelor didactice, procurarea materialului didactic și a 
literaturii metodice. 
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Pondere și punctaj 
acordat 

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

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 
 

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

cadrelor didactice, literatură metodică și artistică, jucării; 
• Asigurarea cu personal 90%; 
• Ordinul nr. 51-ab din 14.12.2021 cu privire la inventarierea bunurilor materiale; 
• Registru de evidență a bunurilor materiale din instituție/trimestrial; 
• Raportul de activitate a instituției, aprobat la ședința comună a Consiliului pedagogic pentru anul de studii 2020 -

2021, nr.1 din 14.09.2021 
Constatări 
 

Instituția dispune de numărul suficient de cadre didactice calificate în domeniu, personal auxiliar, materiale didactice și 
surse financiare necesare pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul pentru educația timpurie. 
Anual primim literatura de specialitate „Воспитание и обучение детей с нарушениями развития”, „Grădinița modernă”, 
„Univers pedagogic”. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 Punctaj:2 

 
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 
 

• Fișe de evaluare a activităților integrate ale cadrelor didactice; 
• Fișe de evaluare a momentelor de regim; 

- primirea copiilor, grupa 7 mică; 
- spălarea mâinilor (respectarea regulilor de igienă), grupa 2,5; 
- pregătirea către somn, grupa 3 integrată; 
- călirea copiilor, gr.4; 
- gimnastica de dimineață în sală, grupa 6; 
- plimbarea, pentru toate grupele; 

• Rezultatele monitorizării și evaluării dezvoltării copiilor în baza Standardelor; 
• Strategii didactice interactive utilizate de către cadrele didactice: Mesajul, Explozia stelară, Cubul, Piramida, 

Ciorchinele, Interviul, Microfonul fermecat, Diagrama Venn, Cutiuța fermecată, Bula dublă, Experimentul. (gr.3 și 4); 
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• Controale tematice: 
 Ordin nr.48ab din 22.11.2021 cu privire la efectuarea controlului tematic „Educația socio-emoționalăa 

procesului emoțional în gradiniță” 
 Ordin nr.49ab din 26.11.2021 cu privire la rezultatele controlului tematic „Educația socio-emoționalăa 

procesului emoțional în gradiniță” 
 Ordin nr.12ab din 21.02.2022 cu privire la efectuarea controlului tematic „Formarea abilităților și deprinderilor 

de educație ecologică la copiii preșcolari cu CES”; 
 Ordin nr.13ab din 28.02.2022 cu privire la rezultatele controlului tematic „Formarea abilităților și 

deprinderilor de educație ecologică la copiii preșcolari cu CES”; 
 Ordin nr.19ab din 18.04.2022 cu privire la efectuarea controlului tematic „Modalități de realizare a 

comunicării prin intermediul poveștii” 
 Ordin nr.22ab din 27.04.2022 cu privire la rezultatele controlului tematic „Modalități de realizare a 

comunicării prin intermediul poveștii”.  
• Monitorizarea și evaluarea dezvoltării copiilor din instituție la început de an și sfîrșit de an școlar. 
• Raport privind rezultatele evaluării copiilor, prezentat la ședința Consiliului profesoral nr.5 din 30.05.2022; 
• Portofoliile copiilor. 

Constatări 
 

Procesul de predare-invățare-evaluare este centrat în permanență pe SÎDC. 
Instituția a realizat măsurile planificate în planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022. Materialele sunt stocate 
în dosare. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 Punctaj:2 

 
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 
 

• Proiectările globale și proiectări tematice pentru anul de studii 2021-2022 în grupele de copii, aprobate de metodist; 
• Portofoliul cadrului didactic; 
• Rapoarte despre dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă, a limbajului şi comunicării, precum şi a dezvoltării 

capacităţilor şi atitudinilor de învăţare la finele grupei pregătitoare, înregistrate şi semnate de părinţi; 
• Fișe de asistență la activități; 
• Consiliul metodic:  Proces verbal nr.1 din 24.09.21 Proiectarea activitățile în baza noului Curriculumului adaptat copiilor 

cu CES. Sugestii de elaborare a planului de intervenție. 
• Consiliul metodic:   Proces verbal nr.2 din 05.11.21 Importanța fișelor de observație pentru toate categoriile de copii din 

instituție. Proiectarea zilnică și tematică în baza curricumului și agendei educatorului. 
• În anul 2021-2022 au fost elaborate harta proiectului, proiectul tematic, plănuirea zilnică in toate grupele, au fost 
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discutate in cadrul CM, și aprobate de metodist. 
Constatări 
 

Instituția de învățământ monitorizează elaborarea proiectelor de către cadre didactice în conformitate cu principiile educației 
centrate pe copil și pe formarea competențelor, contribuie la ajustarea conținuturilor curriculare cu participarea copiilor. 
Proiectele didactice sunt elaborate de fiecare cadru didactic conform cerințelor metodologice, se ține cont de interesele și 
necesitățile copilului în raport cu obiectivele preconizate, competențele specifice și unitățile de competență ale domeniilor de 
activitate, utilizând strategii de predare și evaluare. Proiectele didactice sunt realizate din perspectiva abordării integrate a 
prevederilor curriculare, cu accent pe domeniile de dezvoltare ale copiilor conform vârstei. 
Zilnic plănuirile sunt verificate de către metodistul instituției, vineri la senmnat. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 Punctaj: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 
 

• Tabel generalizator Monitorizarea copiilor la început și sfârșit de an școlar 2021-2022; 
• Fișe individuale de evaluare a copiilor: iniţială și finală pentru anii de studiu 2021-2022; 
• Portofoliile copiilor; 
• Proces-verbal al ședinței Consiliului pedagogic nr. 05 din 30.05.2022 cu privire la organizarea procesului de evaluare a 

copiilor în instituție/ rezultatele evaluării finale a copiilor; 
• Monitorizarea evaluării dezvoltării copiilor și a completării Rapoartelor despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, 

cognitive a limbajului și comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare; 
Constatări 
 

Evaluarea dezvoltării copiilor se realizează de către cadrul didactic în baza Metodologiei de monitorizare și evaluare a 
dezvoltării copilului conform Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului (vârsta1,5-7 ani) elaborat de MECC. Pentru a 
monitoriza și evalua copiii, educatorul utilizează Instrumentul și Fișa de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului, 
adițional folosește: chestionare pentru părinți, alți specialiști, portofolii cu lucrări ale copiilor etc. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 Punctaj:1,5 

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

• Planul anual de acrivitate pentru anul de studii 2021-2022, aprobat prin ord.nr.401-ab din 17.09.21 (cap.5). „Cu privire la 
punerea în aplicare a deciziei CA nr.1, din 17.09.2021, prevede planificarea acțiunilor de caritate/binefacerilor, 
concursurilor, expozițiilor, matineelor, spectacolelor, anchetări/chestionări ale părinților/cadrelor didactice; 

• Activități extracurriculare:  
-  “Iată, vine Anul Nou”, pentru toate grupele; 
-  „ Primavară, bine ai venit”, pentru toate grupele ; 
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- „Starturi vesele” pentru toate grupele; 
- Activități extracurriculare / expoziții; 
- „Moş Crăciun în ospeție la copii”; 
- „Alb și rosu fac o floare” ,expoziție; 
- „De ziua ta, mămico” /matineu; 
- „Sărbători de Paşti” / expoziție; 
- „Ziua copiilor” / „Starturi vesele”; 

•   Zile de sensibilizare prin flesh-mob. 
 Ultima duminică din septembrie – ziua persoanelor   cu deficiențe ale auzului; 
 1 octombrie – ziua bunicilor/ ziua persoanelor în etate; 
 3 decembrie – ziua invalizilor; 
 5 aprilie –ziua copiilor cu tulburări de spectru autist. 

Constatări 
 

Pedagogizarea anuală a părinților /Clubul părinților/ Ședințe cu părinții in fiecare grupă. 
In instituție se realizează cu succes măsurile activitățiilor extracurriculare  cu părinții on-line, dat fiind faptul că anul de studii 
2021 -2022 a fost un an deosebit, un an cu pandemie - activitățiile au fost desfășurate în fiecare grupă de vărstă, on-line. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 Punctaj: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 
 

• Proiectările globale și proiectările tematice, PEI-ul pentru fiecare copil, pentru anul de studii 2021-2022 în grupele de copii - 
aprobate de directorul instituției; 

• Registrul de observări şi evaluări a copiilor cu CES; 
• Tabelul generalizator de evaluare al copilului;  
• Fișele de monitorizare a dezvoltării copiilor, în conformitate cu Standardele de învățare și dezvoltare a copiilor;  
• Portofoliile copiilor; 
• Rapoartele de evaluare a dezvoltării copiilor; 
• Mapa cu activitatea CMI; 
• Selectarea sarcinilor în centrele de activitate, luând în considerare nivelul de dezvoltare al fiecărui copil; 
• Proiectarea zilnică ale cadrelor didactice a activităților individuale cu copiii; 
• Fișe de evaluare a activității cadrului didactic în baza Standardelor Profesionale Naționale pentru cadrele didactice din IET. 
• Prezența materialului util în cabinetul metodic pentru informarea cadrelor didactice la compartimentul dat. 

Constatări 
 

Instituția de învățământ oferă sprijin individual copiilor și o comunicare didactică eficientă cu aceștia, conectându-le în mod 
constant rezultatele la standarde și sistemul de evaluare prin activități educaționale. Cadrele didactice planifică activități integrate 
care valorifică necesitățile fiecărui copil cu CES. Rezultatele evaluării cadrelor didactice din instituție în baza Standardelor 
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profesionale Naționale pentru cadrele didactice din IET, atestă asigurarea sprijinului individual pentru toți copiii. 
Cadrele didactice au participat la seminare on-line, mese rotunde din cadrul instituției in ce priveste incluziunea copiilor cu CES. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 Punctaj - 2 

Total standard   13,5 
 
Standard 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul educațional 
Domeniu: Management 
Indicator 4.3.1. Asigurarea accesului elevilor/ copiilor la resursele educaționale (ateliere, sală de festivități, de sport etc.) și a participării copiilor și 
părinților în procesul decizional privitor la optimizarea resurselor 
Dovezi 
 

• Regimul zilei la fiecare grupă, aprobat la ședința CA nr.01 din 17.09.2021; 
• Graficele de desfășurare a gimnasticii, activităților de educația fizică și de muzică, plimbărilor, aprobate la ședința CA 

nr.01 din 17.09.2021; 
• Cadrele didactice asigură la toate disciplinele accesul copiilor la resursele educaționale: săli de clasă, săli de sport, sala 

de festivități, sală de kinetoterapie, sala senzorială; 
• Orarul activităților copiilor; 
• Activitățile de mimică și gest, ale psihologului, kinetoterapeutului, educatorului de muzicăconform planului de activitate; 
• Graficul de plimbări la aer liber a copiilor; 
• Planificarea sarcinilor de lucru pe centre de interes în proiectările zilnice ale activităților cu copiii (explorarea resurselor 

educaționale de către copii);  
• Expoziția lucrărilor de creație ale elevilor. 

Constatări 
 

Instituția garantează accesul la toate resursele educaționale și în toate cazurile asigură participarea copiilor și a părinților la 
procesul decizional privind optimizarea acestor resurse. Instituția dispune de   inventar sportiv.   

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

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 • Portofoliile copiilor; 

• Caiet de observări pentru fiecare copil; 
• Fișă de monitorizare a fiecărui copil; 
• Raportul anual de activitate al cadrului didactic pentru anul de studii 2021-2022;  
• Registrul de înregistrare a Rapoartelor copilului despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă a limbajului și 
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comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare; 
• Raportul anual privind rezultatele evaluării copiilor din fiecare grupă de vârstă în baza Instrumentului de monitorizare și 

evaluare a dezvoltării copilului elaborat în baza SÎDC; 
• Tabele generalizatoare privind rezultatele evaluării dezvoltării copiilor per grupă; 
• Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și comunicării, precum și a dezvoltării 

capacităților și atitudinilor de învățare, la finele grupei pregătitoare pentru fiecare copil cu vârsta de 6-7 ani. 
• Pagina web:  educație@smartstudio.md; Pagină pe facebook - Gradinița167 pentru copii cu deficiențe auditive... 

Constatări 
 

Monitorizarea și evaluarea dezvoltării copiilor în toate grupele de vârstă se realizează în baza Standardelor de învățare și 
dezvoltare a copilului, conform exemplului propus de MECC în Scrisoarea metodică anuală. Instituția își actualizează în mod 
constant și în timp util baza de date cu privire la activitatea fiecărui copil și mecanismele de utilizare a potențialului lor creativ . 
Toate dovezile sunt prezente pe pagina web a instituției 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 Punctaj:2 

 
Indicator 4.3.3. Realizarea unei politici obiective, echitabile și transparente de promovare a succesului elevului/ copilului 
Dovezi 
 

• Program de dezvoltare al instituției pentru anii 2021- 2026, discutat și aprobat la ședința Consiliul de Administrație 
proces-verbal nr. 01 din 17.09.2021; 

• Regulamentul de organizare și funcționare a instituției (programe, metodologii educaționale); 
• Activitatea comisiei metodice; 
• Promovarea imaginii instituției prin Pagina web:  educație@smartstudio.md; Pagină pe facebook - Gradinița167 pentru 

copii cu deficiențe auditive... 
Constatări 
 

În instituție promovarea succesului copilului se efectuează prin identificarea, valorificarea potențialului psihoemoțional  al 
acestuia la activități integrate și extracurriculare. 
Fiecare copil are propriul Portofoliu de dezvoltare in care se găsesc dovezi in ce privește dezvoltarea lui 

Pondere și punctaj 
acordat 

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

 
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; 
• Activități individuale și frontale realízate de către psihopedagog în baza PEI-urilor; 
• Elaborarea sarcinilor didactice diferențiate orientate pe abilitățile individuale ale copiilor atunci când lucrează cu ei în 

centrele de interese, în timpul lucrului individual; 
• Fișe de asistențe la activități; 
• Proiecte didactice ale activităților curriculare pentru anul de studii 2021-2022; 

mailto:educa%C8%9Bie@smartstudio.md
mailto:educa%C8%9Bie@smartstudio.md
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• Organizarea activităților extracurriculare cît și cele interactive. 

Constatări 
 

Grădinița implică în mod sistematic copiii în activități corecțional- recuperatorii pentru copii cu CES și activități integrate 
pentru toți copiii din instituție 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 Punctaj:1,5 

Total standard   6, 5 
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 
 

• Regulamentul de organizare și funcționare a grădiniței de copii nr.167 pentru copii cu deficiente auditive și asociate 
(cap. II, cap. III), 0rd.39-ab din 17.09.2021, aprobat la CA nr.1 din 17.09.2021 

• Program de dezvoltare al instituției pentru anii 2021- 2026, discutat și aprobat la ședința Consiliul de Administrație proces-
verbal nr. 01 din 17.09.2021; 

• Planul de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința Consiliului de administrație, proces-
verbal nr. 01 din 17.09.2021 

• Activități de consiliere cu părinții la sedintele părintești, „Clubul părinților”. 
• Panouri informative în spațiul grădiniță cu privire la drepturile copiilor 

Constatări 
 

În instituție echitatea de gen este asigurată prin activități de prevenire a discriminării de gen planificate în planurile strategice și 
operaționale, prin proiectele tematice de promovare a echității de gen, prin informarea copiilor și părinților. 
Oferirea suportului informațional atât pe panouri cât și online. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 Punctaj:1,5 

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

• Consultație pentru cadrele didactice „Managementul grupei de copii”, permanente. 
• Activitatea psihologului instituției orientată spre profilaxia conflictului în privința echității de gen; 
•  Combaterea şi preîntâmpinarea violenţei în grădiniță, familie şi în mediul social.  
• Material informativ pentru părinți cu informații ce reflectă educația pentru gen; 
• Condiții fizice asigurate de instituție privind promovarea echității de gen; (WC- separat) 
• Atelier de lucru cu cadrele didactice „Educația de gen, asigurarea de șanse egale” (Consiliu Metodic: proces-verbal nr.02 

din 05.11.21 și proces -verbal nr.04 din 04.02.22) 
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Constatări 
 

Acest subiect este o nouă provocare in desfășurarea activității didactice. 
Instituția asigură formarea cadrelor didactice referitor la echitatea de gen prin seminare, ore metodice, traininguri, etc... Cadrele 
didactice pe parcursul zilei demonstrează comportament nediscriminatoriu în raport cu genul copiilor. 

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

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 
 

• Regulamentul de organizare și funcționare a grădiniței de copii nr.167 pentru copii cu deficiente auditive și asociate 
    (cap. II, cap. III), 0rd.39-ab din 17.09.2021, aprobat la CA nr.1 din 17.09.2021 

• Planificarea de către cadrele didactice a activităților privind principiile de educație, care iau în considerare specificul de 
gen: 

• Grădinița desfășoară frecvent activități curriculare și extracurriculare, ce reflectă, tangențial, educația pentru gen. 
Constatări Toate activitățile petrecute in instituție sunt preconizate să elimine stereotipurile și prejudecățile legate de gen. 

Pondere și punctaj 
acordat 

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1,5 Punctaj:1,5 

Total standard   4,5 
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Puncte forte Oportunități 
• Existența proiectului curricular al grădiniței, centrat pe nevoile 

copilului pentru o mai bună inserție socială; 
• Aplicarea planului educațional individualizat de asistență pentru 

fiecare categorie de copii cu deficiențe; 
•  oferta educaţională diversificată, fundamentată pe baza nevoilor de 

dezvoltare personală a copiilor; 
• Prezența echipei multidisciplinare în oferirea ajutorului corecțional 

copiilor cu CES; 
• Dezvoltarea infrastructurii grădiniţei prin implementarea eficientei 

energetice şi dotarea cu echipamente specifice în concordanţă cu 
standardele minime de dotare, prezența mediului educațional special 
amenajat; 

• Colaborarea cu comunitatea sub toate valențele acesteia; promovarea 
imaginii instituției prin intermediul mass-media,emisiuni TV. 

• Creşterea calităţii actului didactic din grădiniţă în vederea unei bune 
integrări, socializări și pregătiri a copiilor pentru şcoală și viaţă; 

• Ateliere de lucru în scopul elaborării PEI-urilor; utilizarea pe larg a 
ghidurilor metodice concepute în baza experiențelor practice; 

• Stabilirea parteneriatelor cu formatorii de cadre pentru angajarea de 
cadre didactice tinere; 

• Posibilități de obținere de finanțări directe de la bugetul statului și de 
la fondurile extrabugetare pentru dotări și aprovizionare pe bază de 
proiecte; 

• Interesul comunității pentru lărgirea spectrului de servicii educaționale 
pentru copiii cu CES. 

Puncte slabe  Riscuri 
• Lipsa unor dotări cu aparatură audio-video de ultima generație (ex. 

table interactive, calculatoare în fiecare grupă) a echipamentului 
specific și materialelor didactice necesare procesului corecțional; 

• Insuficienta abilitate din partea unor cadre didactice în utilizarea   
calculatorului;( vîrsta înaintată a cadrelor didactice) 

• Căile de acces spre grădiniță avariate, lipsa trotuarei pietonale; 
• Terenuri de joacă și cel sporiv neamenajate și nu corespund cerințelor 

copiilor cu CES; 
• Societatea civilă slab sensibilizată despre problemele copiilor cu CES. 

• Inerția, rezistența unor cadre didactice la schimbare, neîmplicare în 
propria pregătire profesională pentru lucrul cu copii cu CES;  

• Inexistența fondurilor financiare din partea statului pentru 
achiziționarea echipamentului specific și materialelor didactice 
necesare; 

• Implicarea insuficientă a părinților în procesul educațional- mulți 
copii provin dintr-un mediu social defavorizat (șomaj, sărăcie, părinți 
plecați peste hotare și monoparentali); 

• Lipsa de interes și disponibilitate a agenților economici în realizarea 
unui cadru de colaborare permanent cu instituția. 
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Tabel privind nivelul de realizare a standardelor [se completează pentru Raportul de activitate ce urmează a fi prezentat la ANACEC, în vederea evaluării externe]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* În cazul în care un anumit standard sau anumiți indicatori nu se aplică la evaluarea instituției date, la Total se va înscrie suma punctelor acordate prin indicatorii evaluabili. 

 

 

Standard 
de 

calitate 

Punctaj 
maxim 

* 

Anul de studiu 
2020- 2021 

Anul de studiu 
2021-2022 

Anul de studiu 
20__-20__ 

Anul de studiu 
20__-20__ 

 
Autoeval

uare, 
puncte 

Nivel 
realizare, 

% 

Autoeval
uare, 

puncte 

Nivel 
realizare, 

% 

Autoeval
uare, 

puncte 

Nivel 
realizare, 

% 

Autoeval
uare, 

puncte 

Nivel 
realizare, 

% 
1.1 10 7,5 75 9,25 92,5     
1.2 5 3,75 75 4,75 95     
1.3 5 3,75 75 5,0 100     
2.2 6 4 66,6 5,5 91,6     
3.1 8 5,5 68,7 7,5 93,75     
3.2 7 4,75 67,8 6 85,7     
3.3 7 4,5 64,3 6,25 89,3     
4.1 13 10 76,9 12,25 94,2     
4.2 14 12 85,7 13,5 96,4     
4.3 7 5,25 75 6,5 92,8     
5.1 6 4,5 75 4,5 75     

Total 100 73,5 73,5 81,0 91,4     
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