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Date generale 

  

Raion/ municipiu Chișinău 

Localitate Sectorul Centru 

Denumirea instituţiei Instituția de educație timpurie Grădiniță-

creșă nr.133 

Adresa Str. Universității 1 A 

Adresa filiale ---- 

Telefon (022)24-56-50 

E-mail centrugradi133@gmail.com 

Adresa web Gradinita.133.educ.md 

Tipul instituţiei Instituția de învățămînt preșcolar 

Tipul de proprietate Stat 

Fondator/ autoritate 

administrativă 

APL mun. Chișinău 

Limba de instruire Română 

Numărul total de copii 165 

Numărul total de grupe 6 

Numărul total cadre de 

conducere 

1 

Numărul total cadre didactice 12 

Program de activitate 10,30 h 

Perioada de evaluare inclusă în 

raport 

Anul de studii 2021-2022 

Director Boțan Iulia 
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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

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

Domeniu: Management 

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

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

Dovezi   Prezența autorizației sanitare de funcționare, nr.008058/2020 din 30.12.2021 

 Autorizație sanitar-veterinară de funcționare, seria ASVF0034616VF din 26.09.2017 

 Extras din Registrul bunurilor imobile pentru efectuarea tranzacțiilor al DGETS 
Nr.0100/17/141508 din 18.10.2017 

 Dosarul cadastral Nr.0100203496, eliberat de Agenția Națională Cadastru. 

 Registrul de evidență bolilor infecțioase (F-060/E). 

 Registrul de evidență a păstrării și decontării medicamentelor. 

 Registrul de evidență a copiilor în caz de carantină. 

 Proces verbal al CA Nr.1 din 30.09.2021”Cu privire la rezultatele controlului tematic – 
pregătirea IET Nr. 133 către noul an de studii 2021-2022” 

 Ordinul nr.50 ”ab”din 01.09.2021 ”Cu privire la pregătirea grupelor către noul an de studii 
2021-2022” 

 Planul anual de activitate anul de studii 2021-2022, aprobat la şedinţa CA nr.1 din 
30/09/2021 

 Ordinul nr.53 ”ab” din 01.09.2021 ”Cu privire la aprobarea Programului de activitate al IET 

Nr.133” 

 Ordinul Nr.08 ”ab” din 04.01.2021 ”Cu privire la numirea responsabilului de organizarea și 
evidență examenului medical și instruirii igienice al salariaților din IET nr.133”. 

 Ordinul Nr.23 ”ab” din 22.02.2021 ”Cu privire la implimentarea Hotărîrii nr.46 al Comisiei 
Naționale Extraordinare de Sănătate Publică în IET nr.133”. 

 Ordinul nr.24 ”ab” din 23.02.2021 ”Cu privire la demararea anchetei epidemiologice  în IET 

nr.133”. 

 Ordinul nr.52 ”ab” din 01.09.2021, nr .80 ”ab”din 09.12.2021; nr. 33”ab” din 28.03.2022”Cu 
privire la resptectarea Instrucțiunii de ocrotire a vieții și sănătății copiilor din instituția 

preșcolară” 

 Ordinul nr.45”ab” din 14.07.2021 ”Cu privire la agravarea situației epidemiologice de 
infecția enterovirală, măsurile de prevenire și control a infecției” 

 Ordinul nr.17 ”ab” din 04.01.2021”Cu privire la aprobarea Fișelor de post ale angajaților pe 

anul 2021”, ce conțin prevederi de siguranța tuturor copiilor instituției pe durata aflării lor în 

instituție. 

 Proces verbal nr.6 din 25.02.2021 al CA, Pct.3 –”de a continua dotarea IET Nr.133 cu 
produse sanitaro-igienice, intr-u respectarea strictă cerințelor prevăzute în Protocol” 

 Ordinul nr.22”ab” ”Cu privire la punerea în aplicare deciziilor Consiliului de administrație 
nr.5 din 26.01.2021”, pct.1  

 Contract nr.06-21/S din 26.01.2021 al DETS sl. Centru ”Cu privire la prestarea serviciului 
de dezinfecție, deratizare și dezinsecție.” 

 Ordinul nr.23”ab” din 22.02.2021 ”Cu privire la implimentarea Hotărârii Nr.46 al Comisiei 

Naționale Extraordinare de Sănătate Publică în IET Nr/133 (conrasemnătura părinților – 6 

grupe). 

 Ordinul nr.24”ab” din 23.02.2021 ”Cu privire la demararea anchetei epidemiologice în IET 
Nr.133. 
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 Ordinul nr.79 ”ab” din 09.12.2021 ”Cu privire la organizarea activităților extrașcolare de 

iarnă în cadrul IET Nr.133” 

 Ordinul nr.85 ”ab” din 29.12.2021 ”Cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului 
sanitar în IET Nr.133”, pct.4 

Constatări  Instituția deține în ordine sistemică toată documentația tehnică. 

  Sanitaro-igienică și medicală obligatorie. 

  Prezența autorizațiilor de funcționare și a raportului de autoevaluare al instituțiiei semnat 
de către ANSA și CSP. 

 Examinarea stării de sănătate a copiilor, desfăşurarea activităţilor recreative şi 

organizarea exerciţiilor dinamice matinale. 

 Prezența controlului medical al tuturor angajaților. 

  Asigurarea medicală IET Nr.133 în corespundere cu legislația în vigoare, ș.a. 
  

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

 

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

durata programului educativ. 

Dovezi   Regulamentul de organizare și funcționare al IET.nr.133 (ROF), aprobat prin ordinul 
nr.57”ab” din data de 30.09.2021, Capitolul III. aliniatul 15. 

  Regulamentul intern al IET Nr.133 - Capitolul III. art.11, Pct.3  

 Planul anual de activitate a IET Nr.133 pentru anul de studii 2021-2022, 

Compartimentul – ”Asigurarea sănătății copiilor”. 

 Ordinul nr.14 ”ab” din 04.01.2021 ”Cu privire la organizarea pregătirii protecției 
civile a lucrătorilor în cadrul IET Nr.133 pentru anul 2021” 

 Ordinul nr.14 ”ab” din 04.01.2021”Cu privire la aprobarea planului de protecție și 
prevenire pentru Securitate și sănătate în muncă al lucrătorilor din cadrul instituției” 

 Fișele de post pentru personalul de pază, pct.2 – asigură paza instituției și a teritoriului 

în timpul serviciului; pct.3 – asigură protecția copilului față de orice formă de 

violență. 

 Certificatul nr.14 din 12.11.2021 - de participare la instruire în domeniul Securității 
și Sănătății în muncă directorul  – Boțan Iulia. 

 Fișele individuale de instruire în domeniul securității muncii și sănătății angajaților 
din instituție completate în conformitate cu cerințele. 

 Graficul de serviciu al personalului de pază – aprobat de către directorul instituției și 
adus la cunoștință angajaților, contrasemnătură. 

 Ordinul nr.13”ab” din 04.01.2021 ”Cu privire la organizarea deserviciului 

administrației” 

 Ordinul nr.19 ”ab” din 12.02.2021 ”Cu privire la organizarea sărbătorilor de 
primăvara în IET Nr.133”. 

 Ordinul nr.34,,ab,, din 28.03.2022 ”Cu privire la punerea în aplicare a deciziei CA 
nr.7 din 28.03.2022” . 

 Registrul Inspectării persoanelor, care vizitează instituția. 

  Evaluări operative permanente:  
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- Instruirea cadrelor în respectarea instrucțiunilor SSM și PC – înscrierea și completarea 

în Fișele de SSM, la angajarea și periodic pe parcursul anului.( Anexe – model-fișe) 

- Ordinul nr.15 ”ab” din 03.01.2022 ”Cu privire la numirea responsabilului de evidență 

en.termice, electrice, apă și evacuarea gunoiului manager” - funcţionarea prizelor, 

întrerupătoarelor şi aparatelor electrice; 

 Ședință pe lîngă director din 07.02.2022 din Ordinea de zi – pct.2 

”Păstrarea și reglarea căldurii, a luminii, apei, fixării securizante a mobilierului” 

 Ordinul nr.52”ab” din 01.09.2021, nr.80”ab” din 09.12.2021 ”Cu privire la respectarea 
Instrucțiunii de ocrotire a vieții și sănătății copiilor din instituția preșcolară” (IOVSC) 

 Ordinul Nr.17”ab” din 04.01.2021 ”Cu privire la aprobarea  Fișelor postului pentru toți 
angajații, Capitolul II ”Descrierea funcției” – alin. Pct. ”Atribuțiile postului, pct.1 

”Asigurarea protecției copilului față de orce formă de violență ”  

 Planul de evacuare al copiilor din instituție în caz de situații urgente, plasat la locuri 

vizibile. 

 Registrul Inspectării instituției 
Constatări  Instituția deține toate actele referitoare la pază și asigură integral securitatea copiilor în 

încăperile și a teritoriului adiacent.  

 Teritoriul instituției este îngrădit cu gard din beton, iar întrarea /ieșirea prin 2 portițe, 
securizante cu codurile numerice la ambele întrări/ieșiri. 

 În instituţie permanent se desfăşoară activităţi ce ţin de securitatea şi siguranţa copiilor.  

 Securitatea instituţiei şi siguranţa copiilor pe toată durata programului educativ este 

asigurată prin angajarea personalului de pază, asumarea răspunderii angajaţilor privind 

securitatea copilului. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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

Dovezi   Planul anual de activitate al IET Nr.133 pentru anul de studii 2021-2022, 
Compartimentul Acțiuni axate pe direcțiile prioritare - Cu privire la asigurarea 

accesului tuturor copiilor la o educație de calitate” – 6 grupe 

 ( Obiective prioritare, aprobat la şedinţa Consiliului de administrație nr.1 din 30.09.2021). 

 Consiliul Profesoral din 28.09.2021: „ Asigurarea calității organizării procesului 
educational, conform cerințelor timpului”. Notă informativă. 

 Ordinul nr.50 ”ab” din 01.09.2021 ”Cu privire la organizarea controlului thematic – 

pregătirea grupelor către noul an de studii”   

 Ordinul nr.53 ”ab” din 01.09.2021 ”Cu privire la aprobarea Programului de activitate 
al IET Nr.133” 

 Orarul activităților educaționale a instituţiei de educaţie timpurie pentru anul de 
studii 2021-2022. 

 Orarul activităților de ed.muzicală, aprobat către director. 

 Orarul activităților de educație fizică, aprobat către directorul instituției. 

 Ședințe cu părinții pe grupe de vârstă:   Procesele verbale – Anexe. 

 Ședință cu Consiliul reprezentativ al părinților din 6 grupe: 
Tema. ”Starea de bine a copiilor, bunăstarea emoțională ca elemente esențiale ale 

calității educației” – 25.01.2022 
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Constatări  Instituția respectă cerințele de proiectare a activităților educaționale și asigură un program 

echilibrat și flexibil pentru copiii conform prevederilor Scrisorii metodice elaborate de 

către MEC – anul de studii 2021-2022. 

 Programul zilnic de activitate al grupei, care este afişat pe avizierul și amplasat pe pagina 
viber din fiecare grupă.  

 Fiecare educator la grupă a elaborat orarul activităţilor, cât şi proiectarea activităţilor 
zilnice. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 1.1.4. Asigurarea pentru fiecare copil a câte un loc la masă etc., corespunzător 

particularităților psihofiziologice individuale. 

Dovezi   Prezența a 6 săli de grupă funcționale cu 165 copii înmatriculați în instituție - numărul de 

dulapuri, paturi, mese și scaune pentru fiecare copil; i lingerie de pat, prosoape a câte 3 

seturi pentru fiecare copil. 

 Registrul bunurilor materiale completat conform cerințelor contabilității.  

 Ordinul nr.76 ”ab” din 24.11.2021 ”Cu privire la efectuarea inventarierii bunurilor 
materiale  din cadrul IET Nr.133” 

 Dotarea spațiilor educaționale specifice activităților (sală de festivități împreună cu sala de 

sport – echipate cu arsenal didactic, attribute de sport, corespunzător activităților 

desfășurate. 

   Terenuri de joacă cu foișoare separate pentru fiecare grupă. 
Constatări  Instituția dispune de spații educaționale adecvate și asigură copiii cu locuri 

corespunzătoare particularităților psiho-fiziologice individuale, cu un mediu de învățare 

accesibil pentru fiecare copil.  
 Spaţiul grupei este astfel organizat, încât să permită trecerea liberă de la un centru de 

activitate la altul. 

 Sălile de grupă sunt dotate cu mobilier necesar: scăunele, măsuţe pentru copii, mese de 
birou pentru educator, dulapuri şi etajere pentru jucării, dulap pentru haine adulţi, dulap 

pentru veselă, etc. 
Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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

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

Dovezi   ROF al IET nr.133 aprobat la CA, Proces verbal nr.1 din 30.09.2021. 

 Regitrul de evidență a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor la blocul alimentar.  

 Prezența utilajelor de preparare a bucatelor la blocul alimentar, a tehnicii frigorifice de 
păstrare ( separate pentru fiecare tip de produs) a produselor alimentare. 

 Asigurarea grupelor de copii cu ustensile de deriticare și dezinfectare în conformitatea 
cu parametrii sanitaro-igienice.  

 Procesul-verbal nr.3 din 26.11.2021 al şedinţei Consiliului de administraţie, cu privire la 

rezultatele monitorizării: „Organizarea alimentației calitative a copiilor și profilaxia 

intoxicațiilor alimentare, a bolilor diareice.”  
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  Consiliul de administraţie nr.4 din 24.12.2021 : „Cu privire la asigurarea eficienței 

sănătății copiilor ”.  

 Prezența stingătoarelor antiincendiare în număr de 6, amplasate în încăperile instituției. 

 Dotarea instituției: 
 Maşina de spălat automată – 2 buc. 

 1 Fier de călcat electric 

 1  mașină de tocat carne. 

 1 Cântar de măsurare a mesei corporale. 

 Asigurarea angajaţilor cu echipament necesar în corespundere cu cerinţele 

Regulamentului sanitar pentru IET  

 Termometre non-contact pentru fiecare grupă. 

 Ecrane de protecţie. 

 Mănuşi de cauciuc. 

 Sală de muzică reparată cosmetic. 

 Ordinul nr.53 ”ab” din 20.09.2021 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei 
de salubrizarea de toamnă, în perioada 20.09.21-30.11.2021. 

Constatări  Instituția asigură prezența, funcționalitatea și conformitatea cu parametrii sanitaro-

igienice  și cu cerințele de securitate a materialelor de sprijin (echipamente, utilaje, 

dispositive, ustensile) 

 Cabinetul medical este dotat cu inventarul şi mobilierul necesar: metru, cântar, masă, 
dulap pentru medicamente, dulap pentru documentaţie. 

 Instituţia este asigurată cu 3 calculatoare, 1 leptop, 3 xerox,  cu  imprimantă.   

 Sunt amenajate 6 terenuri de joacă cu 6 foișoare dotate cu mobilier și atribute de joc. 
Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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

sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul copiilor. 

Dovezi   ROF al IET nr. 133 aprobat la CA, Proces verbal nr.1 din 30.09.2021. 

 Prezența autorizației sanitare de funcționare, nr.008058/2020 

 Autorizație sanitar-veterinară de funcționare, seria ASVF0034616VF din 26.09.2017 

 Ordinul nr.05 din 04.01.2021, Ordinul nr.04 din 03.01.2022 ”Cu privire la constituirea 

comisiei de triere , întru organizarea alimentației copiilor și bună distribuire a bucatelor, 

în scopul ocrotirii vieții și sănătății copiilor” 

 Prezența blocului alimentar dotat cu tot necesarul în conformitate cu prevederile 
Regulamentul sanitar de dotare și funcționare Instituțiilor educaționale : 

 Spaţiul pentru prepararea hranei. 

 Depozitul pentru păstrarea produselor. 

  Asigurarea cu apă rece/ caldă. 

 Meniul - model (pentru 10 zile). 

 Fișele tehnologice aprobate. 

 Graficele de livrarea bucatelor. 

 Registrul de triere a produselor alimentare a bucatelor finite. 

 Registrul de evidențî a produselor ușpor alterabile. 

 Registrul sănătății al salariațiilor și copiilor. 

 Prezența grficului de igienizare blocului alimentar al instituției. 

 Grupele dispun de spațiile – pentru spălarea, prelucrarea și păstrarea veselei. 
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 Angajați   în număr de 1 bucătar, 2,0 bucătar auxiliar la blocul alimentar (conform statelor 

de personal). 
Constatări  Instituția este dotată cu spațiu de preparare și servirea hranei care corespunde în totalitate 

normelor sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și 

confortul copiilor.  

 Se respectă cu stricteţe condiţiile de păstrare, prelucrare şi realizare a produselor 
alimentare şi a tehnologiei de pregătire a bucatelor.  

 Hrana preparată este distribuită în fiecare grupă, conform graficului de eliberare a 
bucatelor, graficul de aprovizionare a grupelor cu hrană şi produse alimentare finite. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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

și confort pentru copii 

Dovezi   Instituția este dotată cu 6 săli de grupă, respectiv fiecare grupă fiind dotată cu câte 1 bloc 
sanitar, a câte 3 lavoare în fiecare, toate blocurile sanitare sunt după reparația capitală din  

anul 2017. 

 Blocurile sanitare sunt dotate cu utilaj, ustensiile, echipamente în corespunderea cu vârsta 
copiilor. 

  Prezența spațiului sanitar pentru angajații, în isolator și la spălătorie. 

 Graficul de igienizare a încăperilor. 

 Cerinţele pentru starea sanitară a spaţiilor şi măsurile de dezinfecţie necesare. 

 Editarea şi repartizarea prin grupe a buletinelor sanitare cu informaţie despre bolile 

infecţioase, infecţii respiratorii răspândite la copii şi măsurile de profilaxie a acestora.  
Constatări  Aceste spații /blocuri sanitare în totalitate corespund prevederilor normelor sanitare și 

criteriilor de accesibilitate, funcționalitate și confort pentru copii. 

 Personalul dispune de bloc aparte. 

  Blocurile sunt dotate cu lavoare, apă caldă, prosoape pentru mâini  în conformitate cu 
numărul de copii, hârtie igienică, săpun lichid, detergenţi, soluţii de dezinfectare etc. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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

Dovezi   Instituția dispune de sistem antiincendiar – automat. 

 Planuri de evacuare în caz de situații excepționale – 6 . 

 Panouri antiincendiare – 6.  

 Ordinul nr. 14 ”ab” din 04.01.2021 ”Cu privire la organizarea pregătirii protecției civile 
a lucrătorilor în cadrul IET Nr.133 pentru anul 2021”. 

 Prezența mijloacelor antiincendiare în număr de 6, în locurile special amenajate în 

încăperile instituției. 

 Prezența a 5 intrări și ieșiri de bază, 3 intrări ți ieșiri de  rezervă din instituție.  

 Prezența și asigurarea cu marcaje de intrare/ieșire, de direcționare în IET Nr .133. 

 Procesul-verbal  nr.02 din 28.10.2021 al şedinţei Consiliului de administraţie,”Cu privire 
la aprobarea măsurilor de securitate vieții și sănătății în muncă și protecția civilă”. 
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  Ordinul  Nr.11 ab din 03.01.2022 ”Cu privire la aprobarea Planului calendaristic de 

pregătire în domeniul Protecției civile pe anul 2022 al Nr.133”  

 Ordinul  Nr.12 ab din 03.01.2022 ”Cu privire la organizarea pregătirii civile a lucrătorilor 
în cadrul  IET Nr.133”  

 Ordinul  Nr.79 ab din 09.12.2021 ”Cu privire  la organizarea activităților extrașcolare de 
iarnă în cadrul IET Nr.133”  

 Registrul de evidență la atribuire grupei 1 de electrosecuritate a personalului ne 

electrotehnic. 

 Instrucțiunile personalului atribuit grupei 1 de electrosecuritate. 

 Instituția dispune de iluminare exterioară suficientă. 
Constatări  Instituţia dispune de actul emis de Agenţia pentru Supraveghere Tehnică, Direcţia 

Supraveghere, prin care s-a constatat că la momentul inspectării normelor şi regulilor de 

apărare împotriva incendiilor, încălcări nu au fost depistate. 

 Instituția nr.133 dispune în totalitate de mijloace antiincendiare și de ieșiri de rezervă, 
utizând eficient un sistem de marcaje de direcție și monitorizăm permanent 

funcționalitatea lor.  

 Instituția monitorizează permanent și actualizează starea și fucționalitatea mijloacelor 

antiincendiare.  

 Sunt amplaste indicătoare și Planul de evacuare în caz de incendiul cu datele de contact 
a serviciului – 112. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

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 2021-2022, aprobat la şedinţa Consiliului de 
administrației nr.1 din 30 09.2021, procesul–verbal Nr.01 din 30.09.2021. 

 Planul anual de activitate pentru anul 2021-2022, obiectiv general ”Cu privire la 
renovarea inventarului de sport şi de joc pe terenurile instituţiei de învăţământ în 

vederea promovării unui mod sănătos de viaţă.”   

 Prezența planșelor pe panoul-perete informational în curtea instituției la temele: 
- Regulile de circulație. 

- Focul – prieten sau dușmanul 

- Nu discutăm cu personae străine. 

- Obiecte din casă – periculoase. 

- Când sunt singur acasă. 

 Activități practice-demonstrarea autospecialelor – pompieri, poliției înscenări, 

dramatizări privind acordarea primului ajutor - la toate grupe de vârste. 

 Ședințele pe lângă director cu cadrele didactice şi personalul nedidactic – cu privire la 
respectarea regulilor de Securitate, de circulație rutieră, de prevenire situațiilor de risc și 

de acordarea primului ajutor - în grupă şi la terenul de joacă. 
Constatări  În cadrul IET nr.133 se organizează și să desfășoară sistematic pentru copii, adulți, 

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

situațiilor de risc, a acordării primului ajutor în cadrul activităților integrate, sistematic. 
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 Fiecare grupă dispune de materiale didactice pentru organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de învăţare a regulilor de circulaţie, a tehnicii securităţii şi de acordare a 

primului ajutor. 
Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Total standard                                             9,75 

 

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

și psihice a fiecărui copil 

Domeniu: Management 

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

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

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

Dovezi   Plan de activitate a coordonatorului și a grupului de lucru ANET în cadrul IET Grădiniță-

creșa Nr.133 pentru anul de studii 2021-2022 discutat la ședință CP din 28.09.21, aprobat 

la CA Proces verbal Nr.1 din 30.09.2021.  

 Regulamentul instituției discutat și aprobat la ședința CA – Proces verbal nr.1. din 
30.09.2021 Capitolul III, Pct.16 – în domeniul asigurării protecției copiilor față de orice 

formă de violență. Instituția are următoarele atribuțiile specifice. Capitolul X 

”Participanții procesului socio-educațional”. 

 Fişele de post ale angajaţilor Capitolul II, pct.4 ”asigură protecția copiilor față de orice 
formă de violență” 

 Ordinul Nr.62 ”ab” din 30.09.2021  Cu privirea la instituirea consiliului de etică” 

 Prezența Fișei de sesizare în caz de ANET. 

 Procesul-verbal Nr.1 al şedinţei Consiliului de administraţie, cu privire la numirea 
responsabilului ANET.  

 Ordinul Nr.64”ab” din 30.09.2021 ” Cu privirea la intwervenția lucrătorilor în cazurile de 
ANET” 

 Expoziţie: Literatură metodică, pliante, desene copiilor la tema „ ANET- combaterii 

violenţei la copii”. 
Constatări  În Regulamentul Intern al instituţiei şi în Fişele de post ale angajaţilor (la capitolul 

obligaţiile angajatului) se atestă prevederile cu privire la comportamentul şi acţiunile 

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

 Comunitatea educaţională este informată în privinţa procedurii legale de intervenţie în 
cazurile ANET prin organizarea şedinţelor, afişarea informaţiei, desfăşurarea activităţilor 

în parteneriat cu părinţii. 

 Instituția proiectează acțiuni de colaborarea cu familia în vederea îngrijirii și dezvoltării 
copiilor, procedurii de intervenție în cazurile de ANET. 

 
Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 0,5 Punctaj acordat: - 0,75 
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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   Procesul-verbal Nr.1 al şedinţei Consiliului de administraţie, cu privire la numirea 
responsabilului ANET.  

 Ordinul Nr.64”ab” din 30.09.2021  ”Cu privire la intervenția lucrătorilor în cazirile de 
ANET și numirea coordonatorului ANET 

 Registrul de evidenţă a sesizărilor. 

 Rapoarte trimistriale privind evidența cazurilor ANET 

 Planul de acţiuni pentru prevenirea violenţei pentru anul de studii 2021-2022. 

 Consultaţiile online pentru părinţi, cu privire la măsurile ANET. 

 Fişele de post ale angajaţilor Capitolul II, pct.3 ”creează mediul educațional favorabil 
dezvoltării copiilor” 

Constatări  Instituția nr.133 deține personal calificat prentru prevenirea /intervenția în cazurile 

ANET. 

 Recurge sporadic la serviciile resurselor existente din comunitate doar în cazuri de 
strictă necesitate. 

 Cadrele didactice în permanență pedagogizează părinții prin ședințe on-line, viber, 
facebook – pentru asigurarea protecției fizice și psihice a copiilor 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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   Agenda educatorului, unde sunt planificate activități integrate educaționale la capitolul dat. 

 Rapoartele semestriale privind cazurile de abuz neglijare, exploatare, trafic al copilului. 

 Organizarea și desfășurarea Consililului Pedagogic, a Consiliului Administrativ, a 
Consiliului de Etică pentru  cadrele didactice din IET nr.133 ce ține de combaterea oricărui 

tip de violență. 

 Planul de acţiuni ANET pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la şedinţa Consiliului de 

administraţie Nr.1 din 30.09.2021  
Constatări  IET nr.133 realizează procesul formativ sistematic pentru copii, adulți privitor la 

combaterea oricărui tip de violență. 

 Activitatea educativă în instituţie, este orientată spre respectarea dreptului la educaţie a 

fiecărui copil indiferent de statutul social, etnie, religie, sex, capacitatea intelectuală.  

 Se realizează activităţi menite să asigure un mediu educaţional favorabil, în care toţi copii 
să se simtă în siguranţă fizică şi psihică. 

 Procesele-verbale şi listele cu semnăturile părinţilor denotă faptul că părinţii sunt 
informaţi cu privire la protecţia copiilor. În instituţie este amenajat panoul informativ cu 

materiale privind prevenirea şi combaterea violenţei. 
Pondere 

și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 0,75 Punctaj acordat: - 0,75 
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Indicator 1.2.4. Accesul elevilor/ copiilor la 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   Ordinul Nr.64”ab” din 30.09.2021  Cu privire la intervenția lucrătorilor în cazirile de 
ANET și numirea coordonatorului ANET 

 Proces verbal CA nr.1 din 30.09.2021 cu privire la numirea/aprobarea comisiei 
multidisciplinare” 

 Ordinul  Nr.63 ”ab” din 30.09.2021  Cu privire la formarea comisiei multidisciplinare” 

 Ordinul Nr. 62 ”ab” din 30.09.2021  ” cu privire la constituirea Comisiei de etică. 

 Cabinetul medical estwe dotat cu echipamentul necesar. 

 Planul de acţiuni pentru prevenirea intoxicaţiilor alimentare pentru anul de studii 

2021-2022. 

Controalele operative: 

 Şedinţele generale cu părinţii : 
- „Formarea deprinderilor de igienă personală la copiii mici” 

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

-  „Vaccinarea preşcolarilor”  

  Completarea de catre asistentul medical a Fișei sănătății de doua ori pe an pentru a 
monitoriza dezvoltarea și creșterea copiilor; 

 Lista copiilor din IET nr.133 care necesită dieta alimentară. 
Constatări  Instituţia dispune de lucrător medical calificat.  

 Cabinetul medical este dotat cu echipamentul şi trusa medicală necesară pentru 

acordarea serviciilor de îngrijire medicală de calitate atât copiilor, cât şi angajaţilor 

instituţiei.  

 IET nr.133 poate oferi copiilor servicii de sprijin pentru asigurarea dezvoltării fizice, 
mintale și emoționale, implicând personalul din IET nr.133. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Total standard 3,75 

 

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    ROF al IET Nr.133, aprobat la ședință CA nr.1 din 30.09.2021, pct.10 ”Instituția este 
organizată și funcționează independent de orice imixiune politică sau religioasă”, în 

incinta acesteia se interzice crearea și organizarea oricăror formațiuni politice, 

organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și proxenetism religios, 

precum și orice forma de activitate, care încalcă normele de conduit morală și 

convețuirea social, care pune în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a 

copiilor, părinților, sau altr reperezentanți legali ai copiilor și a personalului din 

instituției”. 
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 Planul anual de activitate   pentru anul 2021-2022, Obiectiv general; Respectarea IOVSC; 

„ Cu privire la respectarea normelor sanitaro-igienice a încăperilor de grupă şi a 

terenurilor de joacă”. 

 Ordinul nr.26”ab” din 01.03.2021; nr.52”ab” din 01.09.2021, nr.80”ab” din 09.12.2021 
”Cu privire la respectarea Instrucțiunii de ocrotire a vieții și sănătății copiilor din instituția 

preșcolară” (IOVSC) 

  Planul de măsuri pentru controlul şi reducerea riscului de îmbolnăvire în rândul 
personalului şi copiilor, anul de studii 2021-2022. 

  Şedinţele generale cu părinţii: „ Realizările copiilor la finele anului”. 

 Panourile informative pentru părinţi „Reguli de frecventare a grădiniţei”, „Cerinţe pentru 
părinţi privind asigurarea măsurilor de prevenire a bolilor infecţioase”.  

 Vizitele medicului stomatolog pentru a evalua starea sanatații copiilor și a promova 
practicile sănătoase de igienă a cavității bucale Grupa nr.1 și gr. Nr.6. 

 Organizarea activiților integrate, deschise cu accentul ,,Modul sănătos de viață,, 
Constatări  Instituția nr.133 și cadrele didactice  în colaborare cu familia, proiectează sistematic 

activități de promovare a valorii sănătății fizice și mintale a copiilor. 

 În cadrul şedinţelor cu părinţii au fost abordate teme ce ţin de sănătate, de comportamente 

deviante, probleme psihoemoţionale ale copiilor. 
Pondere 

și punctaj 

acordat  

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

 

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   Ordinul nr.26”ab” din 01.03.2021; nr.52”ab” din 01.09.2021, nr.80”ab” din 09.12.2021 

”Cu privire la respectarea Instrucțiunii de ocrotire a vieții și sănătății copiilor din instituția 

preșcolară” (IOVSC) 

 Chestionarea cadrelor didactice, de către psiholog din CSPP municipal, privind starea 
psiho-socio-emoțională în cadrul instituției. 

 Panourile informative pentru părinţi „Reguli de frecventare a grădiniţei”, „Cerinţe pentru 
părinţi privind asigurarea măsurilor de prevenire a bolilor infecţioase”.  

 Mapa CMI – Planul de acțiuni. 

 Amenajarea mediului educaţional în raport cu cerinţele curriculare şi particularităţile de 
vârstă. 

 „ Asigurarea condiţiilor optime de organizare şi desfăşurare a serviciilor educaţionale 
extraşcolare”. 

 Conectarea Instituției la internet. 
Constatări  IET nr.133 asigură permanent condiții fizice, resurse materiale și metodologice pentru 

profilaxia problemelor psihoemoționale ale copiilor. 

 Cadrul de conducere se implică nemijlocit în organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu 

părinţii şi antrenarea acestora în discuţii tematice de promovare a modului sănătos de 

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

și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

programe ce promovează modul sănătos de viață 
Dovezi   Planul anual de activitate  pentru anul 2021-2022, aprobat la şedinţa Consiliului 

pedagogic, obiectiv 1: ”Formarea, dezvoltarea, valorificarea potențialului și asigurarea 

stării de bine în IET Nr.133 și acasă”  

 Instrucţiunile privind prevenirea bolilor infecțioase și obligativitatea vaccinării 
profilactice la copii. 

 Organizarea examenului medical periodic al angajaților. 

 Şedinţele cu părinţii, organizate de managerul instituţiei: 
 Şedinţa cu părinţii: „Colaborarea instituţiei cu familia în perioada de adaptare a 

copilului la condiţiile grădiniţei”  

 Consultarea pedagogică pentru cadre didactice:  

- Organizarea acțiunilor antiepidemiologice în perioada focarelor de infecții. 

- Securitatea vieţii şi sănătăţii copiilor în perioada de iarnă (decembrie, 2021). 

- Organizarea activităților integrate de promovare a modului sănătos de viață. 
Constatări  IET nr.133 încurajează inițiative și realizează activități de promovare/susținere  a 

modului sănătos de viață. 

  Sistematic întreprinde măsuri de prevenire a riscurilor de îmbolnăviri şi implică frecvent 
cadrele didactice şi părinţii în diseminarea experienţelor valoroase legate de menţinerea 

şi fortificarea sănătăţii, încurajează iniţiativele şi desfăşoară periodic activităţi de 

profilaxie a stresului şi surmenajului intelectual.  

 Angajaţii grădiniţei sunt informaţi cu regularitate cu instrucţiunile ce prevăd ocrotirea 
vieţii şi sănătăţii copiilor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Total standard 4,25 

 

Dimensiun

e I 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Realizarea unui parteneriat eficient cu DETS Centru 

în asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a 

procesului educaţional. 

 IET nr.133 deține toată documentația tehnică, a pazei 
și asigură securitatea copiilor. 

 IET nr.133 respectă cerințele de proiectare a 
activităților educaționale   

 IET nr.133 asigură un program flexibil, echilibrat 
pentru copii. 

 Dotarea cu arsenal metodic 

necesită completare 

continuu, pentru realizarea 

obiectivelor propuse. 
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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: Capacitate instituţională 

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

autoorganizată, care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi/ copii. 

Dovezi   Nu se aplică în IET 

Constatări  Nu se aplică în IET 

Pondere/ 

punctaj 
Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: Punctaj acordat: 

Indicator 2.1.3.Asigurarea funcţionalităţii mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a 

elevilor/ copiilor (pagini pe reţele de socializare, reviste şi ziare şcolare, panouri informative etc.) 

Dovezi   Nu se aplică în IET 

Constatări  Nu se aplică în IET 

Pondere/ 

punctaj 
Pondere: 1 Evaluarea conform criteriilor: Punctaj acordat: 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educaţional 

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

şcolară, în soluţionarea problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului educaţional, în 

evaluare propriului progres 

Dovezi   Nu se aplică în IET 

Constatări  Nu se aplică în IET 

Pondere/ 

punctaj 
Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: Punctaj acordat: 

Total standard  

 

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

educational 
 

Domeniu: Management  

Indicator 2.2.1. Existența unui set de proceduri democratice de delegare și promovare a părinților în 

structurile decizionale, de implicare a lor în activitățile de asigurare a progresului școlar, de informare 

periodică a lor în privința elevilor/ copiilor și de aplicare a mijloacelor de comunicare pentru 

exprimarea poziției părinților și a altor subiecți în procesul de luare a deciziilor 

Dovezi   Programul de dezvoltare instituţională a IET pentru anii 2016-2021, coordonat și aprobat 
la şedinţa nr.1 Consiliului de Administraţie . 

 Regulamentul de organizare și funcționare al IET Nr.133, aprobat la şedinţa Consiliului 
de Administraţie Nr.1 din 30.09.2021. 
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 Planul anual de activitate , pentru anul de studiu  2021-2022, aprobat la şedinţă 

Consiliului pedagogic (Cap. Parteneriat cu părinţii).  

 Ordinul nr. 78 ab, din 30.11. 2021 ”Cu privire la punerea în aplicare a deciziei CA nr.3 
din 25.11.2021” pct 1.  

 Ordinul nr. 79 ab din 09.12.2021 ”Cu privire la organizarea activităților extrașcolare de 
iarnă” 

 Proces verbal de delegarea a unui membru din partea părinților la CA 

  Regulamentul Consiliului  de Administrație  Cap.III . pct.7” din componența CA fac 
parte: directorul, metodistul, un reprezentant al părinților…” 

 Ordinul nr.81-ab  din 16.12.2021 ”Cu privire la desfășurarea procedurii de evaluare a 
performanțelor profesionale pe trimestrul I a anului 2022” 

 Ordinul nr.62-ab din 30.09.2021 ”Cu privire la  crearea Consiliului de etica” 

 Ordinul nr.63-ab din 30.09.2021 ”Cu privire la  crearea CMI” 

 Crearea și prezența Comitetelor de părinți în fiecare grupă din IET nr.133 și Consiliului 
reprezentativ al părinților IET Nr.133. 

 Grupul Viber creat în cadrul instituției - fiecare grupă pentru amplasarea informației  
părinţilor. 

 Procesele-verbale ale şedinţelor cu părinţii pe grupe. 
 Lista membrilor Comitetelor părintești în grupe. 

 Lista reprezentanților Consiliului reprezentativ al părinților. 

 Ordinul nr.82-ab din 16.12.2021 ”Cu privire la  programarea concediilor de odihnă pe 
anul 2021-2022” 

Constatări  Instituția nr.133 elaborează și valorifică setul de proceduri democratice de delegare și 

promovare a părinților în sctructurile decizionale, de implicare a lor în activități ce 

asigură progresul școlar.  

 Se respectă procedura de alegere a Comitetului de părinţi al grupei, care se realizează în 
cadrul adunării părinţilor. În planificarea anuală de activitate a instituţiei se atestă 

organizarea şedinţelor generale cu părinţii pe diverse subiecte. 

 Comitetul părintesc din instituţie  deţine un plan de activitate cu diverse probleme puse 
în discuţie: organizarea şi desfăşurarea activităţilor educaţionale, îmbunătăţirea vieţii şi 

activităţii copiilor etc. 

 Panoul informativ pentru părinţi  al instituţiei cât şi cele din grupe conţin informaţii cu 

privire la activitatea: note informative, extrase din ordinule, anunţuri etc. 
Pondere 

și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

învățare și odihnă pentru elevi/ copii 

Dovezi   Planul anual de activitate  pentru anul 2021-2022, aprobat la şedinţa Consiliului 
pedagogic, procesul-verbal cu privire la crearea mediului favorabil de educaţie a copiilor. 

 Acordurile de parteneriat: 

- AO CIPE ”Uni-Spectrum”; Acordul de parteneriat; Plan de acțiuni. 

- Institutul  ”Confucius” pe lângă ULIM. 

 Activităţile realizate în parteneriat cu părinţii:  
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 Procurarea şi amenajarea panourilor informative în toate grupele: „Eu astăzi sunt 

aici”, „Dispoziţia mea”, „Afişiere pentru părinţi”, „Calendarul naturii”,  „Meniul 

zilei”, „Matematica”, „Alfabetizare”. 

  Organizarea şi desfăşurarea matineelor, serbărilor, concursurilor în cadrul 

instituţiei. 

  Amenajarea şi curăţarea spaţiilor şi terenurilor de joacă etc. 

 Organizarea Campaniei de salubrizare ”O floarea pentru grădinița mea” 

 Prezența și întocmirea rapoartelor de dezvoltare psiho-socio-cognitive a copiilor din 

grupele pregătitoare Anexa nr. 1 ( Registrul de Evidență a Rapoartelor de Dezvoltare 

psiho-socio-emoțională)  
Constatări  IET nr.133 promovează și valorifică parteneriate cu diverși reprezentanți ai comunității 

pe aspect ce ține de interesul copiilor. 
Pondere 

și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională  

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

consiliul de administrație, implicarea lor 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  
 

 Ordinul Nr.55-ab  din 30.09.2021 cu privire la constituirea Consiliului Administrativ 

”Cu privire la numirea membrilor CA” 

 Proces verbal al CA nr.7 din 13.03.2022, pct.2 ”Transparența la noi acasă” 

 Proces verbal CA nr.8 din 28.04.2022, pct.3 ”organizarea și desfășurarea ședințelor cu 
părinții a Consiliului reprezentativ, la finele anului de studiu” 

 Procesul-verbal nr.1 al şedinţelor Comitetului părinţilor al instituţiei, cu privire la 

delegarea a doi părinţi în componenţa Consiliului de Administraţie. 

 Prezența Panoului informativ din instituției, transparența executării bugetului.  

 Informațiile plasate pe situl oficial al instituției : http://gradinita133.educ.md/ 
Constatări  Instituția nr.133 implică permanent părinții și comunitatea în procesul de luare a 

deciziilor cu privire la educație. 

 Se respectă procedura democratică de constituire a Consiliului de administraţie prin 
discutarea şi delegarea reprezentantului APL, a părinţilor, a cadrelor didactice în cadrul 

şedinţelor deschise şi prin emiterea ordinului de constituire. 

 Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de administraţie denotă discutarea 

diverselor subiecte de ordinul administrativ: Pregătirea instituţiei pentru noul an de 

studii, Pregătirea instituţiei pentru sezonul rece al anului, Organizarea sărbătorilor de 

iarnă în instituţie. 
Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea 

acestora și a altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educațional 
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Dovezi   Planul complex de activitate al IET Nr.133 - Încurajarea părinților de participare activă 

în activitățile cu copii în perioada desfășurării procesului educational. 

 Organizarea expozițiilor în colaborarea cu familie la tema: Mărțișor”, ”Expoziția 
Pascală” – Proces verbal nr.7 al CA din13.03.2022, pct. 4 – participarea la expoziția – 

Pretura sl. Centru, din 18.04.2022. Diplomă de mențiune. 

 Organizarea de acțiuni de caritatea Pascală, în colaborarea cu familie. 

 Şedinţele generale cu părinţii, organizate de managerul instituţiei: „ Să cunoaştem 

drepturile şi obligaţiunile părinţilor precum şi drepturile copiilor”; 

  „Discutarea ROF al instituţiei preşcolare”; „ Darea de seamă despre pregătirea grupelor 
IET către noul an de studii”. 

 Şedinţele cu părinţii în grupe, organizate de educatori: 
„ Să facem cunoştinţă”; „ Părinții – modele pentru copiii”, ”Sunt părinte exemplar – 

cunosc să navighezi pe NET.” 

 Prezența Proceselor-Verbale ale ședințelor cu părinții 

 Ordinul cu privire la constituirea Consiliului de etică. 
Constatări  Instituţia asigură participarea structurilor asociative ale părinţilor şi a comunităţii la 

pedagogizarea părinţilor prin implicarea lor în organizarea şedinţelor de informare, 

invitarea la activităţi publice, implementarea diverselor proiecte, implicarea acestora în 

activităţi educaţionale. 

 Organizarea trimestrială a ședințelor cu părinții cu diverse tematici ce contribuie la 
pedagogizarea părinților. 

Pondere 

și punctaj 

acordat  

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

Total standard 5,5 
 

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

interculturală bazată pe democrație 
Domeniu: Management  

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

prin actele reglatorii și activități organizate de instituție 

Dovezi   Stabilirea în Regulamentul de organizare și fucționare al IET Nr.133 a principiilor de 
organizare a instituției Cap. II. art.14 p.(3). 

 Regulamentul intern al IET  coordonat cu Comitetul sindical, prezentat şi discutat la 
şedinţa generală a părinţilor, la şedinţa Consiliului de Administraţie. 

 Planul anual de activitate a IET  2021-2022, aprobat la şedinţa Consiliului pedagogic, 

procesele-verbale. 

 Regulamentul de evidență, înmatriculare și transfer al copiilor” Cap.VI art.27 ” În IET 
Nr.133 sunt înmatriculați la solicitare toți copii fără restricții și discriminare, toți copii 

din districtul școlar corespunzător”. 
Constatări  În IET nr.133 se promovează în actele reglatorii interne respectul față de diversitatea 

lingvistică, culturală și religioasă.  

 Actele reglatorii ale instituţiei promovează sporirea accesului la educaţie de calitate 
pentru toţi copiii, prin asigurarea unui mediu prietenos şi respectului faţă de copil ca fiinţă 

umană cu drepturi depline, care are nevoie de îngrijire, educaţie, supraveghere, dragoste 

şi sensibilitate din partea adulţilor.  

 Atât în planificarea anuală a instituţiei, cât şi în planificarea cadrelor didactice se atestă 
activităţi de promovare a respectului faţă de oricare copil. 
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Pondere 

și punctaj 

acordat 

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

 

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

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

instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 

Dovezi   Planul complex de activitate a IET ,Nr.133 pentru anul de studii  2021-2022, aprobat la 

şedinţa Consiliului profesoral, procesele-verbale. 

 Planul de activitate privind prevenirea abuzului în familie şi IET. 

 Procesul-verbal Nr.1 din 30.09.2021 al şedinţei Consiliului de administraţie, cu privire 
la desemnarea coordonatorului acţiunilor de prevenire, identificare, raportare cu referire 

la cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului (ANET). 

 Prezenta în fiecare grupă la panoul informativ a fișei de sesizare în caz de ANET.  

 Registrul de evidenţă a sesizărilor cazurilor de ANET. 

  Raportul privind evidenţa sesizărilor cazurilor de ANET. 

 Organizarea campaniei ”Să crestem fără abuz” . 
Constatări  Se monitorizează în IET nr.133 respectarea diversității culturale, etnice, lingvistice, 

religioase.   

 Prin ordinul emis de director, este  numit responsabilul de coordonarea activităţilor de 
prevenire, identificare, raportare, referire şi asistenţă în cazurile de violenţă faţă de copii 

în instituţie.  

 Rapoartele semestriale prezentate la Centru psihopedagogic denotă lipsa cazurilor de 

ANET în instituţie. 

 În toate documentele de planificare lasă loc valorificarea multiculturalităţii. 

  Managerul instituţiei monitorizează respectarea diversităţii religioase prin asistenţe la 
activităţile didactice, extracurriculare, evaluarea proiectelor didactice. 

Pondere 

și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

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

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

Dovezi   Introducerea în ordinea de zi al C.A. a problemei cu privire la aplicarea  procedurii de 
evaluare instituțională  și de intervenție a lucrătorilor IET Nr.133 în caz de ANET.  

  Proces verbal nr.6 al CA din 31.01.2022., pct. 6 – a continua respectarea drepturilor 

copiilor – fără violență, în conformitate cu Planul de acțiuni ANET. 

 Monitorizarea prin intermediul controlului tematic a Competențelor de formare a conduitei 
moral afective față de ANET al angajaților IET Nr.133  

Constatări  Instituţia creează condiţii pentru abordarea echitabilă şi valorizantă a fiecărui copil, 

indiferent de apartenenţa culturală, etnică, lingvistică, religioasă şi de identificare a 

stereotipurilor, prejudecăţilor. 

  Panourile din instituţie conţin informaţii cu privire la respectarea drepturilor fiecărui copil. 
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Pondere 

și punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 

Dovezi   ROF – secțiunea 3, cu umătoarele atribuții generale – conlucrează cu autoritățile 
administrației publice locale în vederea creerii condițiilor optime, pentru 

cuprinderea/înmatricularea tutror copiilor de 6 ani în grupe pregătitoare. 

 Planul anual de activitate a IET pentru anii de studii  2021-2022, aprobat la şedinţa 

Consiliului pedagogic (Cap. Activitatea cu copiii); 

 Orarul activităţilor afişat pe panoul informativ pentru părinţi. 

  Proiectările calendaristice şi proiectări tematice pentru anul de studii 2021-2022 în 

grupele de copii, aprobate de directorul instituţiei. 

 Agenda educatorului pentru anul de studii 2020-2021, coordonată de directorul 

instituţiei. Proiectele didactice ale activităţilor extraşcolare (matinee, distracţii, 

activităţi muzicale, excursii etc.). 

 Fișa postului pct.3 – asigurarea protecției copiilor față de orice formă de violență. 

 Prezența temei de comportament bazat pe respect și diversitate etnoculturală în  proiectele 
de perspectivă . 

 Acţiuni de binefacere. 
Constatări  Instituţia planifică şi desfăşoară activităţi curriculare şi extracurriculare, care promovează 

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

societate interculturală.  

 Managerul instituţiei realizează parteneriate de colaborare cu instituţiile reprezentative din 

localitate. Relaţiile de parteneriat sunt constructive, rezultative şi sunt bazate pe principiile 

democratice de colaborare. 
Pondere 

și punctaj 

acordat  

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

Total standard 5,0 

 

Dimensiu

ne II 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Continuarea creării condițiilor optime pentru ulterioară 
implicarea copiilor în selectarea tematicilor de proiect. 

 Participarea liberă și deschisă a copiilor privind 
drepturile lor. 

 Promovarea și implicarea părinților în CA, în procesul 

de luare a deciziilor cu privire la educație. 

 Neimplicarea unor părinți  
în procesul educational. 

 

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 educational 
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Domeniu: Management 

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

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

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

sprijin pentru elevii cu CES. 

Dovezi   ROF – discutat și aprobat la ședința CA, proces verbal nr.1 din 30.09.2021, pct.3 
”Instituția de educație timpurie oferă servicii tuturor copiilor din instituție.” 

 Prezența actelor de politicilor educaționale cu referire la educația incluzivă . 

 Planul anual de activitate al IET pentru anul de studii 2021-2022 aprobat la şedinţa CA; 

Obiectiv general, cu privire la sporirea gradului de incluziune a copiilor cu CES , din 

familii social vulnerabile din comunitate în cadrul instituţiei preşcolare. 

 Stabilirea în programul managerial de dezvoltare pentru perioada 2021-2026 a 
obiectivului 2 general de prestare  caliativă a serviciilor educaționale inclusive  

 Planul de activitate al CMI, aprobat la şedinţa CA. 
Din   În IET nr.133 PDI și PAI reflectă activitățile specific educației incluzive. 

Pondere 

și punctaj 

acordat 

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

 

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   Ordinul  nr.63 din 30.09.2021 ”Cu privire la formarea Comisiei multidisciplinare 
instituţională. 

 Planul de activitate Consiliului de etică, aprobat la şedinţa CA nr.1 din 30.09.2021. 

 Registrul de înregistrare a cererilor de înmatriculare a  copiilor în grădiniţă ;  

 Asigurarea înmatriculării tuturor copiilor din districtul scolar al grădiniței. Ordinile”Cu 
privire la crearea Comisiei de evidență înscriere și transfer a copiilor în instituție.  

 Contingentul de copii din grădiniţă în 2021-2022 (total_165 copii). 
Constatări  Anual prin ordinul directorului se constituie CMI, care identifică potenţialul şi dificultăţile 

de învăţare ale copiilor.  

 CMI activează în baza Planului de activitate şi informează personalul instituţiei despre 
prevederile normative şi metodologice referitoare la crearea şi funcţionarea structurilor şi 

serviciilor de suport individualizat pentru copiii cu CES. 

 Instituția asigură sistemic funcționalitatea mecanismelor  și procedurilor de sprijin pentru 

incluziunea copiilor cu CES  cu o dificultate  temporară dar obiectivă 
Pondere 

și punctaj 

acordat 

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

 

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] 
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Dovezi   Existența platformei online de înscriere și transfer al copiilor în IET Nr.133 în cadrul 

acestei platforme la etapa de înscriere sunt rubrice în care se mentionează daca sunt copii 

cu CES. https://egradinita.md 
  Registrul proceselor verbale ale ședințelor CP și CA – acțiuni de parteneriat cu APL – 

susținerea familiilor numeroase prin scutirea de plată alimentației copiilor din cadrul 

instituției. 

 Date generale, privind rata de instituționalizare ( din Raportul statistic) 

 Ordinul nr.03 ab din  04.01.2021 ”Cu privire la organizarea alimentației gratuite” 
Constatări  Instituția dispune de o bază de date permanent actualizată a copiilor de vîrstă preșcolară 

din comunitate inclusive si a celor cu CES. 

 Managerul grădiniţei monitorizează evoluţiile demografice şi elaborează perspectivele 
de şcolaritate, duce evidenţa înmatriculării copiilor şi colectează informaţii cu privire 

la mediul familial. 
Pondere 

și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

funcție de necesitățile copiilor 

Dovezi   Planul anual de activitate a IET  pentru anul de studii 2021-2022 aprobat la şedinţa CA. 

  Proiectările calendaristice şi proiectări tematice pentru anul de studii 2021-2022 în 

grupele de copii, aprobate de directorul instituţiei. 

 Procesul–verbal al şedinţei Consiliului pedagogic Nr.05 din 07.06.2021,”Cu privire la 
rezultatele organizării evaluării finale a copiilor.” 

 Procesul-verbal al şedinţei Consiliului pedagogic, raportul privind pregătirea copiilor 
către debutul şcolar. 

 Fişele de observare şi monitorizare a progreselor copiilor elaborate în conformitate cu 

Standardele de învăţare şi dezvoltare a copiilor. 
Constatări  Anual, prin ordinul directorului constituie Comisia multidisciplinară instituţională.  

 Rezultatele evaluării iniţiale sunt discutate la Consiliul pedagogic şi aduse la cunoştinţa 

părinţilor.  

 Sunt perfectate listele de control de către cadrele didactice. 

 Instituţia are o colaborare sistematică cu unele instituţii şi structuri de suport implicate în 
acordarea asistenţei psihopedagogice copiilor cu cerinţe educaţionale speciale precum: 

SAP , medicul de familie.    

 Instituția monitorizează sistemic progresul și dezvoltarea fiecărui copil și creează condiții 

optime pentru dezvoltarea potențialului fiecărui copil. 
Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

adaptat, asistent personal, set de materiale didactice sau alte măsuri și servicii de sprijin 
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Dovezi   Proiectările calendaristice şi proiectări tematice pentru anul de studii 2021-2022 în 

grupe de copii, aprobate de directorul instituţiei. 

 Masă rotundă cu cadrele didactice  şi părinţii „Dezvoltarea comportamentului pro-
social al copilului preşcolar”  

 Convorbiri cu copiii: 
 „ Dacă rămâi singur acasă”. 

  „ Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii şi cu copiii de vârstă 

apropiată”. 

 Consiliul pedagogic  „ Monitorizarea pregătirii copiilor către şcoală, avâd ca scop 

analiza rezultatelor evaluării copiilor, a Rapoartelor de dezvoltare fizică, socio-

emoţională, cognitivă, a limbajului şi a comunicării, precum şi a capacităţilor şi 

atitudinilor de învăţare, la finele grupei pregătitoare”. 

   Fişele de observare şi monitorizare a progreselor copiilor elaborate în conformitate cu 
Standardele de învăţare şi dezvoltare a copiilor.  

  Tabelul generalizator de evaluare al copilului. 

  Fişele de monitorizare a progresului de dezvoltare a copiilor. 

  Portofoliile copiilor. 

 Fişa de evaluarea şi reevaluare a copilului. 
Constatări  Procesul educaţional se desfăşoară în concordanţă cu particularităţile şi nevoile specifice 

ale fiecărui copil prin oferirea suportului de către specialişti, în funcţie de 

recomandările SAP.  

 În anul de studii 2021-2022 în instituţie nu sunt copii cu CES, însă este elaborat un set 
de materiale pentru asigurarea diversităţii învăţării. 

 Se organizează procesul educațional ținându-se cont de PEI a fiecărui copil. 
Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Total standard 6,5 

 

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   ROF a instituției, pct.74 ”În grădiniță nr.133 sunt înscriși la solicitare, fără discriminare și 

probe de concurs copiii de vârsta de la 2-6, 7 ani din district, în baza rândului înregistrat 

pe platforma on-line e-gradinita.md. 

 Ordinul nr.74 ab din 28.10.2021 ”Cu privire la punerea în aplicare a deciziei CA nr.2 din 
28.10.2021, pct.4” 

 Planul de activitate a IET  pentru anul de studii 2021-2022 aprobat la şedinţa CA nr. din 
30.09.2021. 

 Prezența PDI și PAI unde se reflectă combaterea oricăror forme de descriminare și de 

respectare a diferențelor individuale.. 
Constatări  PDI și PAI reflectă periodic  cultura diversității, și pune accent pe combaterea oricaror 

tipuri de discriminare.  
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Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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   Ordinul nr.63 ab din 30.09.2021 ”Cu privire la formarea CMI” 

 ROF a instituției, pct.74 ”În grădiniță nr.133 sunt înscriși la solicitare, fără discriminare 

și probe de concurs copiii de vârsta de la 2-6, 7 ani din district, în baza rândului 

înregistrat pe platforma on-line e-gradinita.md. 
Constatări  Se promovează diversitatea interculturalității în planurile strategice. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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   Ordinul nr.80 ab din 09.12.2021 ”Cu privire la respectarea IOVSC 

 Planificarea și oglindirea rezultatelor în atingerea obiectivului ce ține de abuz, neglijare, 
exploatare, trafic în planul anual de activitate a IET nr.133. 

 Desfășurarea webinariilor, seminarelor, orelor metodice, pentru cadrele didactice din IET 

nr.133 în privința cazurilor ANET. 

 Procesul-verbal nr.1 din 30.09.2021 al şedinţei Consiliului de administraţie, cu privire la 
numirea responsabilului ANET. 

 Planul de acţiuni ANET, aprobat la şedinţa Consiliului de administraţie. 

 Expoziţie: Literatură metodică la tema „ ANET”, combaterii violenţei la copii”. 

 Fișele de sesizare pe panourile informaționale pentru părinți.  
Constatări  Se oferă șanse egale tuturor copiilor fără discriminare. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

respectării individualității și tratării valorice a lor 

Dovezi   Proiectarea globală a activitățlor educaționale în instituție 5-7 ani; 3-5 ani în toate grupele 

 Harta Proiectelor tematice pentru fiecare grupă, teme globale, proiecte tematice. 

 Tabelul generalizator pentru evaluarea dezvoltării unui grup de copii, de 5-7 ani în baza 

SÎDC. 

 Organizarea evaluării inițiale copiilor din instituție pentru identificarea copiilor cu CES, 
02.09.-16.09.2021. 

 Organizarea evaluării finale copiilor din instituție copiilor aprilie-mai 2022. 
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Constatări  Instituția tratează toți copiii în mod echitabil prin aplicarea documentelor  de politici 

incluzive 
Pondere și 

punctaj 

acordat 

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

 

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

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

Dovezi   Ordinul nr.80 ab din 09.12.2021 ”Cu privire la respectarea IOVSC 

 Planificarea și oglindirea rezultatelor în atingerea obiectivului ce ține de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic în planul anual de activitate a IET nr.133. 

 Desfășurarea webinariilor, seminarelor, orelor metodice, pentru cadrele didactice din IET 
nr.133 în privința cazurilor ANET. 

 Procesul-verbal nr.1 din 30.09.2021 al şedinţei Consiliului de administraţie, cu privire la 
numirea responsabilului ANET. 

 Planul de acţiuni ANET, aprobat la şedinţa Consiliului de administraţie. 

 Fișele de sesizare pe panourile informaționale pentru părinți. 

 Desfășurarea activităților integrate pe interesul copiilor 

 Fișe individuale de evaluare ale copiilor  
Constatări  Copiii recunosc situațiile de discriminare , de nerespectare a  diferențelor individuale. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Total standard 5,0 

 

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   PDI pentru anii 2022-2025, Domeniul 1.4 – resurse materiale și 1.6 resurse financiare. 

 PAI pentru anul de studii 2021-2022 Capitolul Managementul dezvoltării – Acțiuni axate 
pe direcții prioritare. 

 ROF al instituției pct. 197 Persoanele fizice și juridice au dreptul să sprijine din 
mijloacele proprie, dezvoltarea bazei materiale a instituției. 

 Acoperirea cu cadrele didactice – 85%. 

 Dotarea instituției cu 3 calculatoare, conectate la internet: 
- 1 Proiector și ecranul proiectorului. 

- Leptopul – 1. 

- Imprimante – 3. 

- Televizor – 1. 

- Rețea internet – toată instituția. 

- Boxe – 1. 

- Pian electric – 1. 

Dotarea grupelor în anul curent cu: 

- Scaune reglabile – 25. 
- 25 locuri – dulapuri de dezbrăcat pentru copiii. 
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75% din grupe inzestrate cu dispositive informaționale cu sprijinul AO CIPE  ”Uni-

Spectrum”, pentru bună desfășurare procesului educațional.  

Cabinetul metodic dispune de dispositive tehnologice cu acces a cadrelor didactice spre 

utilizarea: imprimanta – color, leptop, proiector, ecran. 

Panouri informaționale sunt în toate grupele, ajustate vîrstei copiilor- ”Eu astăzi – sunt 

aici”, ”Dispoziția mea”, Afișiere pentru părinți”, ”Calendarul naturii”, ”Mesajul zilei”, 

”Meniul zilei”. 

 Registrul de evidență bunurilor materiale, inclusive – procurate/donate de parteneri 
educaționali. 

Constatări  Instituția utilizează resursele disponibile, pentru asigurarea unui mediu accesibil și sigur 

pentru fiecare copil. Instituția selectează formele, mijloacele și tehnologiile educațiuonale 

care asigură realizarea obiectivelor, strategiile definite în documentele de Politici 

reglatorie. Toate resursele sunt la evidență cu asigurarea transparenței pentru comunitatea. 
Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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

datele de interes public 

Dovezi   ROF al instituției pct 17 ”…nu admite afișarea, discutatrea și disiminarea datelor cu 
caracter personal ale copiilor și familiilor acestora”, pct.152 ”să asigure confidențialitatea 

și securitatea informației, care conți datele cu character personal ale copiilor, părinților, 

îngrijitorilor și colaboratorilor, în conformitate cu Legislația în vigoare.” 

 Fișa postului ale angajaților cu prevederi – ce ține asigurarea protecției datelor cu 
character personal, Capitolul – Responsabilități: ”… este obligat să păstreze datele datele 

cu character personal ale copiilor, părinților, îngrijitorilor și colaboratorilor”  

 Dosarele cadrelor didactice și a personalului nedidactic/auxiliary păstrate în cabinetul 
directorului; 

 Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal al angajaților; 

 Portofoliile copiilor se păstrează la educatorul grupei, acces au doar personae cu drept de 
evaluarea Portofoliilor și părintele copilului. 

 Accesul la registrul online al copiilor înscriși în instituție este posibil doar în  
autentificării prin intermediul semnăturii digitate 

Constatări  Se asigură protecția datelor cu caracter personal. 

 Instituția asigură protecția deplină a datelor cu caracter personal și accesul în limite 
prevăzute de Lege la datele de interes public. 

 Regulamentul de ordin intern al instituției conține detalii, privind asigurarea protecției 

datelor cu caracte personal doar pentru angajații instituției. 

 Conform Legii nr.133 din 08.07.2011, în privința protecției datelor cu carater personal: 
la numirea în funcție fiecare angajat semnează Acoedul, privind prelucrarea datelor cu 

character personal.  
Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 0,5 Punctaj acordat: - 0,75 
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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   Cabinetul medical funcționabil. 

 Registrul de evidență a bunurilor materiale. 

 Panouri informaționale în toate grupele, ajustate vârstei copiilor: ,,Eu astăzi sunt aici,, 

,,Dispoziția mea,, ,,Afișiere pentru părinți,,  ,,Calendarul naturii,, ,,Mesajul zilei,, 

,,Meniul zilei,,  

 Instituția nr.133 are 6 grupe funcționale dotate cu scop de a crea un mediu accesibil 
învățării și favorabil stării de bine a copiilor. 

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

 Cele 6 terene de joacă dotate cu mobilier, echipament, inventor și aatribute de joc. 
Constatări  Instituția de educație timpurie valorifică resursele financiare alocate de APL  întru 

crearea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor copiilor. Cabinet medical dotat  

cu pat, dulapuri, medicamente de primă necessitate. Mobilierul din grupele de copii 

corespunde vârstei copiilor, oferă copilului o ambianță familială, sigură și confortabilă. 

Teritoriul are pavaje largi, accesibile cu indicatoare. Fiecare grupă are terenul său.  
Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1,0 Punctaj acordat: - 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   Procesul-verbal nr.1 din 30.09.2021 al şedinţei Consiliului de administraţie, cu privire la 

numirea responsabilului ANET. 

 Planul de acţiuni ANET, aprobat la şedinţa Consiliului de administraţie. 

 Prezența fișei de sesizare în toate panourile informaționale ale instituției; 

 Rezulatatele evaluării finale a copiilor de 5-7 ani în baza SÎDC pentru anul de studii 2021-
2022 

 Proiectul orei metodice cu referire la ,,Reperele metodologice privind organizarea 

procesului educațional 2021-2022, 30.09.2021. 

 Dotarea TIC : proiector și ecranul proiectorului -1 calculatoare -3; laptop-uri -1; 
imprimante -3 ; televizor -1, rețea internet -toată instituția, boxă portabilă -1. 

 Panouri informaționale în toate grupele, ajustate vârstei copiilor: ,,Eu astăzi sunt aici,, 
,,Dispoziția mea,, ,,Afișiere pentru părinți,,  ,,Calendarul naturii,, ,,Mesajul zilei,, 

,,Meniul zilei,,  

 Dotarea centrului metodic cu mijloace de învățământ, cu auxiliare curriculare,  cu 

calculator, imprimantă color. 
Constatări  Instituția asigură un mediu accesibil pentru toți copiii. Instituția este asigurată în totalitate 

cu mijloace TIC adaptate la necesitățile tuturor copiilor. Cadrele didactice aplică mijloacele 

de învățământ obligatorii conform nivelului de dezvoltare a copilului. Proiectele didactice 

zilnice corespund cerințelor curriculare.  
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Pondere 

și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6,75 

 

Puncte  

forte 

 IET asigură în orice acțiuni șanse egale de incluziune tuturor copiilor și respectarea 
diferențelor individuale; 

 Instituția utilizează resursele disponibile, pentru asigurarea unui mediu accesibil și sigur 

pentru fiecare copil. 

 Se comunică și se promovează implicarea cat mai transparent în ce privește activitatea 
consiliilor și comisiilor. 

 Asigurarea protecției depline a datelor cu caracter personal și accesul în limite prevăzute 
de Lege la datele de interes public. 

 Cadrele didactice au posibilitatea  de a avea acces liber la surse informaționale pe internet, 

pentru a se documenta și a se informa utilizând tehnologii informaționale. 
Puncte 

slabe 
 Instituția nu este dotată cu bară de sprijin și rampă de acces. 

 

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

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

calitate 

Domeniu: Management 

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

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

eficienței educaționale 

Dovezi   PDI pentru anii 2022-2025, Strategia nr.4.2 ,,Îmbunătățirea calității procesului educational 
în temeiul noilor documente de politici educaționale axate pe abordarea holistică a 

dezvoltării copiilor și centrată pe copil,, 4.3 ,,Îmbunătățirea competențelor profesionale a 

cadrelor didactice prin crearea condițiilor pentru dezvoltarea poziției lor suiective,,. 

 PAI pentru anul de studii 2021-2022 Capitolul 4. ,,Managementul resurselor umane,, 
Capitolul 2. ,,Acțiuni axate pe direcții prioritare în anul de studii current,, Subcapitolul 5.5 

Atestarea cadrelor didactice ,,. 

 ROF al instiuției, pct.13  ,,Instituția de educație timpurie nr.133 are următoarele atribuții 
generale -utilizează rațional resursele umane, materiale și financiare ; asigură procesul 

educațional cu cadre didactice calificate, organizează și desfășoară procesul intern de 

atestare, acordarea ajutorului metodic. 

 Planul Individual de Dezvoltare a cadrului didactic. 

 Registrul de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din IET. 
Constatări  În planul annual de activitate a instituției se atestă planificate activități orientate spre 

creșterea calității educației și îmbunătățirea continuă a resurselor umane, delegarea 

cadrelor didactice la cursuri de formare, organizarea și desfășurarea seminarelor, 

întrunirilor metodice, Consiliilor pedagogice. Se evaluează performanțele CD și se 

înaintează pentru a obține grad didactic. 
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Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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

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

Dovezi   Raportul privind activitatea instituției pentru anii de studii 2021-2022, prezentat la ședința 

comună a CP, CA din 30.09.2022; 

 Procesele-verbale ale ședințelor CP, din 09.06.2022, cu privier la rezulatatele activității 
colectivului pedagogic referitor la realizarea obictivelor educaționale; 

 ROF al Grădiniței- creșe nr.133, process-verbal aprobat prin Decizia CA, process-verbal 
nr.1 din 30.09.2021, capitolul V Programul de activitate al instituției.  

Constatări  Instituția realizează integral și eficient programe și activități preconizate în documentele de 
politici educaționale. Raportul de activitate al instituției pentru anul de studiu 2021-2022 

demonstrază realizarea activităților planificate în Planul anual de activitate al instituției  

pentru anul de studiu 2021-2022. Activitatea realizată anual este publicată pe pagina oficială 

a instituției și a DGETS mun.Chișinău și prezentată la ședința comună a CP și CA. 
Pondere 

și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui model eficient de comunicare internă și 

externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi   Procesul-verbal nr.3 din 26.11.2021 al şedinţei Consiliului de administraţie, cu privire la 

rezultatele monitorizării: „Organizarea procesului educațional în formarea și respectarea 

deprinderilor cultural-igienice în diferite momente de regim.” 

 Consiliul Profesoral din 28.09.2021: „ Asigurarea calității organizării procesului 
educational, conform cerințelor timpului”.  

 Procese-verbale CP nr.1 din 28.09.2021; nr.2 din 16.02.2022 al Comisiei de atestare. 

 Ordinul nr.63”ab” din 30.09.2021 ”Cu privire la formarea Comisiei multidisciplinare 

instituţională. 

 Ordinul nr.62 ”ab” din 30.09.2021 cu privire la constituirea Consiliului de Etică și 
integritate. 

 Ordinul nr.68”ab”  din 30.09.2021 privire la organizarea procesului de atestare a cadrelor 
didactice în anul de studii 2021-2022. 

 Ordinul de constituire a membrilor, Consiliului Administrativ, Consiliului de Etică, 
Comisiei de înscriere și transfer a copiilor în instituția preșcolară  

 Promovarea transparenței în luarea deciziilor educaționale prin afișarea informației în panori 

informaționale și pe pagina oficială a instituției. http://gradinita133.educ.md/ 
Constatări  Instituția asigură modul transparent, democratic și echitabil al deciziilor cu privier lla 

politicile educațonale, implicand toate consiliile și comisiile în minitorizarea eficienței 

educaționale și promovează calitatea serviciilor prestate. Prin ordinile emise se atestă 

următoarele comisii: Comisia de atestare, Comisia multidisciplinară, Comisia de Etică și 
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integritate, Comisia pentru protecția civilă, securitatea și sănătatea în muncă, Consiliul 

reprezentativ al părinților. 
Pondere 

și punctaj 

acordat  

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

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   Planul complex de activitate al IET Nr.133 pentru anul de studii 2021-2022, 
Compartimentul 1. Cu privire la prestarea serviciilor educaționale – 6 grupe 

 ( Obiective generale, aprobat la şedinţa Consiliului de administrație nr.1 din 30.09.2021). 

 Consiliul Profesoral din 28.09.2021: „ Asigurarea calității organizării procesului 

educational, conform cerințelor timpului”. 

 Ordinul nr.42 ”ab” din 01.09.2021 ”Cu privire la aprobarea Programului de activitate al IET 
Nr.133” 

 Rapoarte privind rezulatele monitorizării și evaluării  copiilor, în baza SÎDC, discutate și 
aprobate la ședința CP. 

 Fişele de observare şi monitorizare a progreselor copiilor elaborate în conformitate cu 

Standardele de învăţare şi dezvoltare a copiilor. 

  Tabelul generalizator pentru evaluare dezvoltării copiilor în baza SÎDC la finele anului de 
studiu . 

  Rapoarte despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă a limbajului și a 
comunicării, la finele grupei pregătitoare, semnate de părinți. 

 Spații educaționale dotate conform Standardelor de dotare  
Constatări  Se asigură organizarea procesului educational în raport cu obiectivele și misiunea acesteia. 

Instituția dispune de spațiu educational necesar și oferă tuturor copiilor condiții ce corespund 

caracteristicilor psihofiziologice individuale fiind dotată cu tot ce e necesar. 
Pondere 

și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 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   Lista resurelor materiale și didactice existente în IET nr.133, conform Standardelor minime 
de dotare a IÎP ( cărți, jucării, materiale didactice, panouri, inventar didactic, mobilier) 

 Planșe pentru derularea proiectelor tematice  

 Panouri informaționale în toate grupele, ajustate vârstei copiilor: ,,Eu astăzi sunt aici,, 

,,Dispoziția mea,, ,,Afișiere pentru părinți,,  ,,Calendarul naturii,, ,,Mesajul zilei,, ,,Meniul 

zilei,, ,,Rutina zilei,, ,,dispoziția mea,,  

 Registrul de evidență a bunurilor materiale. 

 Centrele de activitate sunt dotate cu o varietate largă de materiale didactice.  
Constatări  Instituția dispune de echipamente, materiale didactice, și auxiliare curriculare necesare 

aplicării Curriculumului ce ghidează cadrul didactic în derularea unui proces educațional de 

calitate, centrate pe copil. Cadrele didactice dispun de o varietate de materiale metodice și 
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cu caracter  psihopedagogic.Cabinetul metodic dotat cu calculator, laptop, imprimantă color, 

laminator și materiale didactice. 
Pondere 

și punctaj 

acordat  

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

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   În IET nr.133 sunt încadrate 13 cadre didactice toate au calificarea necesară pentru deținerea 
funcției, dintre care  7 sunt deținătoare de grade didactice.  

 Ordinul nr.68 ”ab” din 30.09.2021”Cu privire la organizarea procesului de atestare a 

cadrelor didactice în anul de studii 2021-2022”. 

 Proces- verbal nr. din cu privier la organizarea și desfășurarea Consiliului de atestare 

 Dosarele personale ale angajaților cu dovezi privind angajarea, promovarea, pregătirea de 
specialitate conform prevederilor normative în vigoare. 

 Personalul deține fișa postului contrasemnată ce corespunde cerințelor în vigoare. 

 Contractele de muncă sunt încheiate la angajare, semnate și avizate de angajator și angajat; 

 Registrul de evidență a contractelor individuale de muncă a tuturor angajaților, Acorduri 
adiționale. 

 Fișe de evaluare trimestriale ale angajaților. 

 Planul de activitate al Comisiei de atestare pentru anul de studii 2021-2022. 

 Planul strategic de formare continua și atestare a cadrelor didactice pentru 5 ani. 
Constatări  Instituția asigură încadrarea personalului didactic calificat. Conform listei de control în 

instituție activează la moment 12 cadre didactice, 1 metodist, 1 conducător musical. 

Personalul didactic încadrat în activitatea instituției este calificat, preocupat de 

perfecționarea procesului educational. Anual se elaborează un plan de atestare, în baza 

cererilor, cadrele didactice deținătoare de grade didactice sunt încadrate la nivel de instituție 

în activitatea consiliilo, comisiilor. 
Pondere 

și punctaj 

acordat  

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

permise de cadrul normativ 

Dovezi   Oră metodică:,Reperele metodologice pentru organizarea procesului educational 2021-

2022,, 30.09.2020. 

 Notă informative cu privire la controlul tematic ,,Pregătirea mediului grupelor către noul an 
de studiu, anul 2021-2022. 

 Proiecte globale și proiecte tematice pentru anul de studiu, anul 2021-2022. 

 Fișele de observare și monitorizare a progreselor copiilor elaborate în conformitate cu SÎDC. 

 Tabel generalizator de evaluare al copilului. 
Constatări  Instituția aplică Curriculum pentru educația timpurie în proiectarea, organizarea și 

desfășurarea demersului educational cu copiii în concordanță cu particularitățile și nevoile 

specific ale fiecărui copil. 
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Pondere 

și punctaj 

acordat  

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

Total standard 11,5 

 

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

stabilite prin curriculumul national 
 

Domeniu: Management 

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

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi   PAI pentru anul de studii 2021-2022 discutat și aprobat la ședința CP, proces-verbal nr.1 din 
30.09.2021, Capitolul  ”Control, monitorizare, evaluare,, 

 ROF a instituției, pct. 5 ,,IET nr.133 se subordonează Direcției Generale Educație, Tineret 

și Sport a Consiliului municipal Chișinău-organ local de specialitate în domeniul 

învățământului (OLSDÎ) în problemele proiectării, organizării, monitorizării și evaluării 

procesului educational, a monitorizării/evaluării activității cadrelor didactice și manageriale, 

formării continue, atestării și fondatorul Primăriei mun.Chișinău- în problemele dezvoltării 

bazei tehnico-materiale și didactice, a întreținerii instituției, organizării alimentației copiilor, 

salarizării personalului etc,,.; 

 Controalele operative, planificate în planul de activitate a instituției, note informative, 
prezentate în cadrul ședințelor CA, procese-verbale,,Organizarea plimbărilor în aer liber,, , 

,,Organizarea și desfășurarea evaluării copiilor din grupele de pregătire,, 

 Tabelul generalizator de evaluare al copilului. 
Constatări  Instituția monitorizează sistematic prin planurile strategice și operaționale, prin alte 

documete de politici interne, realizarea curriculumului, inclusiv proiectarea- predarea 

învățarea –(auto)evaluarea. Sunt planificate și desfășurate controale interne (tematice, 

operative)  
Pondere 

și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

instituționale și naționale 

Dovezi   PDI pentru anul de studii 2022-2027, scopul strategic:,Îmbunătățirea competențelor 
profesionale a cadrelor didactice prin crearea condițiilor pentru dezvoltarea profesională,, 

 PAI pentru anul de studii 2021-2022, Capitolul,,Seminare, ore metodice, ore consultative,, 

 Planul de atestare a cadrelor didactice din instituție 2021-2022. 

 PDI a cadrului didactic. 

 Planul de participare la cursuri de formare continua. 

 Ordinul nr.71 ”ab” din 30.09.2021 ”Cu privire la numirea comisie de evaluare internă a 

procesului educațional 2021-2022.” 
Constatări Instituția monitorizează sistematic prin planurile strategice și operaționale, activități de 

formare continua a cadrelor didactice, aceasta monitorizând permanent necesarul de cadre, 

raportânsu-se permanent la necesarul de cadre, la stringentele procesului educațional, prin 

aplicarea programului de recrutare a tinerilor specialiști, prin acord de parteneriat cu 
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Colegiul pedagogic”A. Mateevici”. Administrația susține angajații în formarea inițială și 

continuă. 
Pondere 

și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 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   Raportul de activitate pentru anul de studii 2021-2022 raportat în cadrul ședințelor comune 
CP, CA , procese-verbale  nr. din analiza Swot (Resurse umane, realizarea SPN pentru CD 

din instituție). 

 Procese-verbale ale ședințelor CP nr.6 din 09.06.2022 cu privire la ,,Rezultatele activității 

colectivului pedagogic referitor la realizarea obiectivelor educaționale,,. 

 Fișe de evaluare a CD în baza SPN. 

 Planul de activitate al instituției, programul: Control, Monitorizarea, evaluarea 2021-2022. 

 Asigurarea centrelor educaționale cu materiale în proporție de 65%. 

 Asigurarea mediului educațional cu materiale necesare în proporție de 70%. 

 Lista resurselor materiale și didactice existente în insituție, conform Standardelor minime 
de dotare a instituției. 

 Registrul de evidență a bunurilor materiale ale instituției. 

 Raportul statistic annual nr. privind activitatea IET  la începutul anului pe anul 2021, 
prezentat la Biroul Național de statistică. 

Constatări Instuituția nr.133 dispune de resurse educaționale (umane, materiale ) pentru realizarea 

finalităților stabilite prin curriculum, este asigurată cu cadre didactice calificate. Instituția 

dispune de toate resursele educaționale necesare, ajustându-le la cerințele zilei și asigură 

prin aceasta un proces educațional performant. Procesul instructiv-educativ utilizează 

strategii didactice și metode de învățare active bazate pe joc, care încurajează curiozitatea, 

creșterea încrederii în forțele proprii.Centrele de activitate sunt dotate cu o varietate largă 

de materiale diadctice la care au acces copiii și oferă ocazii de joc și învățare. 
Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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   Ordinul nr. 47”ab” din 30.07.2021 ”Cu privire la desemnarea utilizatorilor cu rol de 
administrare SIME în IET nr.133”. 

 Fişele de observare şi monitorizare a progreselor copiilor elaborate în conformitate cu 

Standardele de învăţare şi dezvoltare a copiilor. 

 Tabelul generalizator pentru evaluare dezvoltării copiilor în baza SÎDC la finele anului de 
studiu. 

  Rapoarte despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă a limbajului și a 
comunicării, la finele grupei pregătitoare, pentru 53 copii, absolvenți din 2 grupe 

pregătitoare. 
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 Lista resurselor materiale și didactice existente în insituție, conform Standardelor minime 

de dotare a instituției (cărți, jucării, material didactic, panouri, inventar didactic, tehnic, 

mobilier). 

 Procese-verbale a CP nr.6 din 09.06.2022-cu privire la desfășurarea evaluării finale. 

 Dotarea instituției cu 3 calculatoare, conectate la internet, pentru a se documenta și a se 
informa utilizând tehnologii informaționale. 

Constatări Fiecare grupă dispune de întreg material curricular (planuri de învățământ, ghiduri de 

aplicare); Se monitorizează Standardele de eficiență a învățării în procesul educational. 

Proiectarea săptămânală și zilnică sunt întocmite conform Scrisorii metodice. Cadrele 

didactice crează situații de problem, condiții egale de instruire/dezvoltare /educare a 

copiilor, aplicând strategii interactive și tehnologii informaționale în procesul de predare-

învățare-evaluare.  
Pondere 

și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1.5 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

a învățării 

Dovezi   Prezența proiectelor tematice și Hărții priectului în fiecare grupă de vârstă. 

 Agenda educatorului cu proiectarea zilnică, corelarea CET cu SÎDC:  

 Proiecte ale activităților integrate (ERR),,Păsări călătoare,, din 19.04. 2022 vârsta 6-7 ani 
,,Călătoria albinuței Maia,, din 25.04.2022, vârsta 5-6 ani. 

 Ore consultative pentru cadrele didactice cu referire la proiectare tematică/zilnică-perioada 
septembrie-decembrie 2021. 

Constatări  Instituția monitorizează și promovează eficient elaborarea de către cadrele didactice a 
proiectelor, în conformitate cu principiile educației centrate pe copil și pe formarea de 

competențe. Procesul educațional se desfășoară în conformitate cu Curriculumul pentru 

educația timpurie, respectându-se numărul de ore alocat activităților educaționale. 
Pondere 

și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

Dovezi   Fișa individuală per copil – de monitorizare și evaluare copilului de vârsta 1,5-3; 3-5; 5-7 
ani. 

 Raportul de evaluare despre dezvoltarea fizică , emoțională, cognitive a limbajului și 
comunicării la finele grupei pregătitoare – 53copii, absolvenți anului de studii 2021-2022. 

 Tabel generalizator per grupă anul de studii 2021-2022 

 Procesul verbal a consiliului pedagogic nr.6 din 06.06.2022, cu privire la rezultatele 

activității colectivului pedagogic – realizarea obiectivelor educaționale în anul de studii 

2021-2022 . 

 Portofoliile copiilor 
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 Rapoartele, privind rezultatele copiilor din grupele pregătitoare la debutul școlar pentru 

anul de studii 2021-2022, prezentate la consiliul pedagogic, process verbal nr.6 din 

06.09.2022. 
Constatări  Instituția nr.133 desfășoară sistematic procesul de evaluare a rezultatelor învățării în 

conformitate cu Standardele. 

 Organizează prezentarea rezultatelor a dezvoltării copilului prin discutarea subiectului în 
cadrul ședinței Consiliului pedagogic. La finele anului de studii, cadrele didactice 

completează Tabelul generalizator de evaluare al copilului per grupă. 
Pondere 

și punctaj 

acordat  

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

 

Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu misiunea 

instituției, cu obiectivele din curriculum și din documentele de planificare strategică și operațională. 

Dovezi   Realizarea activităților din Planul de activitate al IET – anul de studii 2021-2022, din 
capitolul Organizarea procesului educațional cu copiii – scenariile de la activitățile 

extracurriculare serbări și distracții; concursuri, expoziții, evaluări. 

 Dramatizări și înscenări în concordanță cu obiectivele din curriculum. 

 Ordinul nr.79- ab din 09.12.2021 Cu privire la organizarea activităților extracurriculare de 
iarnă” 

 Ordinul nr.28-ab din 25.02.2022 Cu privire la organizarea activităților extracurriculare cu 
prilejul sărbătorilor de primăvara” 

 Organizarea expozițiilor – de lucrăricu genericul ”Orașul meu-mândria mea” 

Expoziție de ouă ornamentate. De desene, picture și colaje la tema ”Copilărie-dulce feerie” 

 Planul activităților extracurriculare în perioada estivală, aprobat la Consiliul pedagogic 
nr.6 din 06.06.2022 

Constatări  Instituția nr.133 organizează și desfășoară pe parcursul întregului an activități 

extracurriculare în concordanță cu obiectivele din curriculum, în care sunt implicați toți 

copiii. Formele de organizare sunt variate, cu character distractive, atractiv, artistic, 

spiritual, sportive. 
Pondere 

și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

modificat și/ sau PEI) 

Dovezi   Proiectări globale și tematice pentru anul de studii 2021-2022 pentru fiecare grupă de 
vîrstă: tabelul generalizator de evaluare a copilului, vîrsta 3-5 ani, 5-7 ani. 

 Fișele de monitorizare a dezvoltării copilului în conformitate cu SÎDC; 

 Portofoliile copiilor: 
Fișe de lucru a copiilor – desene, aplicații. 

 Instrumente de monitorizare și evaluare applicate în evaluările inițiale, finale; 

 Oră metodică: Reperele metodologice privind organizarea procesuli educațional în anul 

de studii 2021-2022. 

 Asigurarea sprijinului individual pentru copii veniți peste hotare – 2 copii din Ucraina. 
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Constatări  Instituția asigură sprijinul individual pentru fiecare copil în cadrul procesului 

educațional. Cadrele didactice asigură implicarea tuturor copiilor în procesul pentru 

obținerea rezultatelor învățării, conform SÎDC. 

 Cadrele didactice planifică activități integrate, pornind de la necesitatea de dezvoltare a 
fiecărui copil, interesul și cunoștințele anterioare.   

Pondere 

și punctaj 

acordat  

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

Total standard 12,5 

 

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

educațional 

Domeniu: Management 

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

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

decizional privitor la optimizarea resurselor 

 

Dovezi   PDI pentru anii 2016-2021 – acțiunea: ”Dotarea mediului în IET nr.133 preponderent 
dezvoltării competențelor digitale la preșcolari”; 

 este dotată cu o sală de festivități combinată cu sală de sport; 

 6 săli de grupă dotate conform cerințelor în vigoare; 

 6 terenuri de joacă pentru copii; 

 Cabinetul medical, 1 izolator; 

  ROF discutat și aprobat la la ședință CA, process verbal nr.1 din 30.09.2021 

 Pagiba web al instituției; 

 Centrul metodic dotat cu literature metodică; 

 Bugetul instituției pentru anul 2022; 

 Lista bunurilor donate de către AO CIPE ”Uni-Spectrum” 
Constatări  Instituția asigură accesul copiilor la resursele educaționale din IET nr.133, participarea 

părinților în procesul decizional, privind optimizarea acestor resurse. Centrele de 

activitate din grupe sunt asigurate cu materiale didactice procurate și confecționate de 

cadrele didactice, de părinți împreună cu copiii, aceste materiale didactice sunt 

accesibile copiilor și plasate la nivelul acestora 
Pondere 

și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 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   Raportele anuale a 6 grupe (vârsta 2-6 ani), privind rezultatele evaluării copiilor în baza 
instrumentului de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului, în baza SÎDC; 

 Raportul de evaluare despre dezvoltarea fizică , emoțională, cognitive a limbajului și 
comunicării la finele grupei pregătitoare – 53copii, absolvenți anului de studii 2021-2022. 
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 Fișa de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului, care conține indicatori 

comportamentali, observabili și măsurabil, în conformitate cu Standardele de Învăţare şi 

Dezvoltare a copiilor de la naștere la 7 ani; 

 Portofoliile copiilor conțin fișe psihopedagogice, observări, fișe de evaluare, lucrări de la 
activitățile integrate. 

Constatări  Instituția monitorizează și evaluiază dezvoltarea copiilor în toate grupele de vârstă  ce se 
realizează în baza SÎDC conform exemplului propus de MEC în Scrisoarea metodică 

anuală, deține o bază de date și informații de evidență privind dezvoltarea copilului în 

baza SÎDC. 

 Fișele de monitorizare și evaluare a copiilor, precum și datele generale se păstrează în 
fiecare grupă pe toată perioada de aflare în instituție. Administrația elaborează Raportul 

privind rezultatele monitorizării și evaluării copiilor în baza SÎDC. 
Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi   ROF al instituției, capitolul ,,Atribuții specifice,, 

 Pagina -Facebook a instituției; web ( http://iet133dets.centru.md/ 

 Ședințe cu părinții referitor rezultatele evaluării copiilor în fiecare grupă de copii; 

 Tabel generalizator per grupă anul de studii 2021-2022 

 Fișa de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului, care conține indicatori 
comportamentali, observabili și măsurabil, în conformitate cu Standardele de Învăţare şi 

Dezvoltare a copiilor de la naștere la 7 ani; 

 Proiectele didactice aprobate sistematic, planificarea tematică conform vârstei. 
Constatări  Instituția realizează o politică obiectivă, echitabilă și transparentă de promovare a reușitei 

și dezvoltării copilului prin informarea părinților. Instituția planifică și desfășoară 

activități curriculare și extracurriculare cu caracter democratic, national., etnic, ce pun în 

evidență conviețuirea armonioasă într-o societate interculturală. 
Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 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   Proiectele didactice aprobate sistematic (proiecte zilnice, proiectare didactică/activități 

integrate) 

  Planificarea tematică conform vârstei copiilor. 

 Organizarea copiilor la activitățile educaționale  prin centrele de interes, cu activități de  
cooperare reciprocă, interactive, atât în activitățile frontale cât și în centrele de interes, 

jocuri organizate în cadrul plimbărilor ca : ,,Explozia Stelară,, ,,Elaborarea de colaje,, 

,,Diagrama Wenn,, ,,Piramida,, 
Constatări  În IET nr.133 încadrează copiii în învățarea interactivă prin participarea cooperativă și 

învățarea individuală. Proiectele didactice, fișele de asistență la activități denotă 

http://iet133dets.centru.md/
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preocuparea majorității personalului didactic pentru dezvoltarea individuală a copiilor 

prin implimentarea strategiilor interactive de învățare. 
Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

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   PDI pentru anul 2022-2027, Obiectivul :4.2 ,Îmbunătățirea callității procesului educațional 
temeiul noilor documente de politici educaționale, cu axare pe abordarea holistică a 

dezvoltării copiilor și centrată pe copil,, 

 ROF al IET Nr.133, aprobat la ședință CA nr.1 din 30.09.2021, pct.10 ”Instituția este 

organizată și funcționează independent de orice imixiune politică sau religioasă”, în incinta 

acesteia se interzice crearea și organizarea oricăror formațiuni politice, organizarea și 

desfășurarea activităților de natură politică și proxenetism religios, precum și orice forma de 

activitate, care încalcă normele de conduit morală și convețuirea social, care pune în pericol 

sănătatea și integritatea fizică și psihică a copiilor, părinților, sau altr reperezentanți legali ai 

copiilor și a personalului din instituției”. 

 Agenda educatorului cu privire la structura grupei. 

 Panouri informative pentru părinți, unde se regăsesc informații de prevenire a discriminării de 
gen, relaționarea copiilor de ambele sexe 

 Consilierea copiilor interelaționării genurilor. 

 Activități integrate, realizate la domeniul de activitate Eu familia și societatea, competența 
specifică nr.3 Curriculum pentru educația timpurie. 

Constată

ri 
 Instituția este la current cu politicile și programele educaționale a echitățiii de gen prin diverse 

căi copiilor, informează periodic părinții în privința acestor politici și programe, acordă servicii 

de consiliere și orientate în domeniul interacționării genurilor. 
Pondere 

și 

punctaj 

acordat  

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

Puncte 

forte 
 În instituție activează cadre didactice calificate. 

 Instituția asigură accesul copiilor la resurse educaționale. 

 Aplicarea creativă și diversificarea modalităților de implimentare a Curriculumului Național 
pentru Educația Timpurie. 

Puncte 

slabe 
 Necesită  dotarea continua  resurse lor educaționale (materiale) pentru realizarea finalităților 

stabilite prin curriculum 
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Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen. 

Dovezi   Prezența materialului demonstrativ în grupe pentru organizarea și desfășurarea 
proiectelor tematice ce cuprind elemente la capitolul dat. 

 Ore consultative, individuale, seminare practice cu referire la planificarea și 

realizarea unităților de competență la domeniul ,Eu, familia și societatea,,  

 Centrul ,Bibliotecă,, cărți cu imagini de gen, meserii, tablouri, ,,Centrul Arte,,-
imagini de gen, set de desenat și pictură, set pentru modelaj, ,,Joc de masa,, -puzzle, 

cuburi, jetoane; ,,Joc de rol,,- căsuță, jucării bebeluși de sex deferit și culoarea pielii 

diferită.  
Constatări  Activități de formare a cadrelor didactice în privința echității de gen în instituție, sunt 

realizate prin diverse activități la nivel local. Se promovează politicile și programele 

educaționale a echitățiii de gen prin diverse căi copiilor. Separarea WC pentru fete și 

băieți, nediferențierea în fucție de sex a culorilor la paturi, a seturilor de lingerie, a 

mobilierului. Cadrele didactice pe parcursul zilei demonstrază comportament 

nediscriminatoriu în raport cu genul copiilor. 
Pondere și 

punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 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   Perezența planului  de activitate al cadrului didactic. ,,Ce știu despre mine,, - 
septembrie 2021 

 Poze/Postere aferente de la proiectele tematice,,Micul meu univers,, -septembrie 2021 

 Material informativ pentru părinți cu informații ce reflect educația pentru gen 
Constatări  Instituția este asigurată cu spații educaționale adecvate particularităților de gen. 

Cadrele didactice valorifică educația de gen manifestă comportament 

nediscriminatoriu în raport cu genul copiilor, implică toți copiii prin susținerea unor 

comportamente care nu promovează și nu susțin segregarea pe bază de gen. 

 Sunt realizate activitățile  curriculare și extracurriculare ce reflectă educația de gen al 
copiilor. 

Pondere și 

punctaj 

acordat  

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

Total standard 3,5 

 

 

Puncte forte  Amenajarea sălilor de grupă eliminând stereotipurile de gen. 

 Se promovează politicile și programele educaționale a echitățiii de gen prin 
diverse căi copiilor   

Puncte slabe  Asigurarea politicilor și programelor de promovare a echității de gen, prin activități 
de prevenire, consiliere în domeniul interrelaționării genurilor. 
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Analiza  SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

Puncte forte Puncte slabe 

 Prezența documentației ethnice, sanitaro-igienice și medicale 
și monitorizarea permanentă a respectării cerinţelor. Orarul 

activităților echilibrat și flexibil. 

 Asigurarea cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, 
dispositive, ustensile etc.) în corespundere cu parametrii 

sanitaro-igienici și cu cerințele de Securitate. 

 Realizarea activităților de promovare/ susținere a modului 

sănătos de viață. 

 Asigurarea dreptului părinților și al autorităților publice 
locale la participarea în CA. 

 Reflectarea în activitățile curriculare și extracurriculare în 
acțiunile copiilor și ale cadrelor didactice, a viziunilor 

democratice de conviețuire armonioasă într-o societate 

interculturală, a modului de promovare a valorilor culturale. 

 În IET nr.133 sunt create condiții ce permit implicarea 
copiilor în selectarea tematicilor de proiect 

 Sunt reflectate în planul PAI acțiuni de dezvoltare 

competențelor cadrelor didactice. 

 Lipsa datelor copiilor cu CES 
confirmate prin acte oficiale.â 

 Lipsa logopedului în cadru 
instutuției. 

 Necesitatea dotării continue 

arsenalului didactic, conform 

prevederilor Standardelor 

 

Oportunități Riscuri 

 Planificarea activităților de colaborare cu CPSP pentru 
extinderea cunoștințelor cadrelor la capitolul modalități 

eficiente de implicare a copiilor cu CES în activități de 

învățare. 

 Lipsa datelor copiilor cu CES 
confirmate prin acte oficiale duce 

la inacțiunea cadrelor didactice de 

a acorda sprijinul necesar 

copilului cu CES. 

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__ 

 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

Autoevalua

re, puncte 

Nivel 

realizare, % 

1.1 10 9 90  % 9,75 97,5%     

1.2 5 4,25 85  % 3,75 75%     

1.3 5 4,25 85  % 4,25 85%     

2.2 6 5,25 88  % 5,5 92%     

2.3 6 4 67  % 5,0 83%     

3.1 8 6,25 78  % 6,5 81%     

3.2 7 5,5 79  % 5,0 71%     

3.3 7 6 86 % 6,75 96%     

4.1 13 9,5 73 % 11,5 88%     

4.2 14 13 93  % 12,5 89%     

4.3 7 5,5 79  % 6,5 93%     

5.1 6 4 67  % 3,5 58%     

Total 94 76,5 81% 80,5 84%     
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