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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

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

Domeniu: Management 

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

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

Dovezi  Autorizație sanitară veterinară de funcționare, eliberată la  25.10.2017, seria 

ASVF, nr. AS1*VF*0034067VF cu termen de valabilitate nedeterminat și 

evaluare anuală conform planului de control; 

 Autorizație sanitară pentru funcționare, eliberată la 21.01.2021, nr. 

008407/2021,valabilă până la data de 08.02.2022; 

 Modele de Fișe tehnologice completate la zi, verificate de director ;  

 Ordinul nr. 10 din 04.09.2019,, Cu privire la crearea în instituție a Comisiei 

pentru protecția civilă, securitatea și sănătatea în muncă;   

 Registrul de evidență a instruirii igienice; 

 Registrul de evidență a copiilor vaccinați; 

  Registru de evidență a copiilor cu boli infecțioase; 

 Registrul de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă;   

 Certificate de Instruire igienică a personalului din instituție 

 Fișele examenelor medicale ale angajaților cantinei; 

 Registru de evidență a examenelor medicale periodice a personalului din 

instituție;   

 Planul de activitate a Consiliului de Administrație, aprobat la ședința 

Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.1 din 02.09.2021;  

 Planul de acțiuni de anul de studii 2021-2022; 

 Registrul de monitorizare a acțiunilor de Dezinfecție, dezinsecție, deratizare; 

 Registre medicale privind starea de sănătate a copiilor și a salariaților; 

 Registrul de evidență a securității muncii angajaților. 

Constatări Instituția deține documentația tehnică, sanitaro-igienică și medicală prin care se 

atestă pregătirea pentru desfășurarea procesului educațional. Instituția 

monitorizează permanent respectarea normelor sanitaroigienice. Colaboratorii 

instituției sunt informați, în cadrul ședințelor ordinare cu prevederile 

Regulamentului sanitar cu privire la activitatea instituțiilor de învățământ 

preșcolar. Toți angajații instituției sunt supuși periodic/ anual examenului 

medical, în corespundere cu cerințele în vigoare. Pentru asigurarea protecției 

tuturor copiilor sunt întreprinse măsurile de perfectare și obținere a 

documentației obligatorii ce demonstrează că instituția corespunde cerințelor de 

funcționare. Pentru implementarea măsurilor de prevenire și control a infecției 

și protecției personalului didactic/ auxiliar, accesul părinților în instituției este 

limitat. În cazul dat, Instituția asigură permanent întâmpinarea copiilor și 

părinților atât dimineața cât și seara. În caz, că pe parcursul zilei apar simptome 

de temperatura, tuse, sau alte situații legate de sănătate, copii sunt izolați în 

izolatorul din cabinetul medical, unde le este acordat primul ajutor de asistentul 

medical, iar părinții sunt anunțați și rugați să se prezinte pentruai lua acasă. 
Pondere/punc Pondere:  1 Evaluarea conform criteriilor:1 Punctaj acordat: 

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

pe toată durata programului educative 

Dovezi - Prevederi din Regulamentul de organizare și funcționare al IET nr.73, 

discutat și aprobat la ședința Consiliului de Administrație  din 

02.09.2021 

- Fișele postului pentru personal instituției, aprobate de director  

- Graficul de serviciu al cadrelor didactice, elaborat lunar și aprobat de 



directorul instituției, adus la cunoștință contra semnătură;   

- Teritoriul instituției este îngrădit; 

- Registrul de evidență a securității muncii angajaților;  

- Registrul de evidență a persoanelor care vizitează instituția; 

- Panou informativ „Securitatea vieții”; 

- Planul de evacuare al instituției în caz de situații urgente, plasat la loc 

vizibil. 

Constatări Instituția întreprinde măsuri de creare a mediului educațional sigur pentru toți 

copiii: informează angajații cu privire la asigurarea securității copiilor etc.; 

asigurară pază și securitatea copiilor, a instituției și a teritoriului adiacent; 

cadrele didactice/ nedidactice respectă graficul deserviciu din instituție. 

Accesul în instituție se face numai prin 2 întrări/ ieșiri. Teritoriul grădiniței 

este îngrădit cu gard din plasă metalică, iar întrarea/ ieșirea se face numai prin 

locul special amenajat. Accesul persoanelor străine este monitorizat de către o 

persoană responsabilă, desemnată prin ordin de către directorul instituției. La 

intrare în Instituție toate persoanele străine se legitimează și sunt înregistrate 

în Registrul persoanelor care vizitează Instituția. În Fișa postului se atestă 

prevederi ce țin de asigurarea pazei, securității instituției și a tuturor copiilor 

pe toată durata programului educativ, care sunt aprobate de directorul 

instituției și aduse la cunoștința personalului contra semnătură. La fiecare 

început de an de studii, prin ordinul directorului instituției este numit 

responsabilul pentru securitatatea și sănătatea în muncă. 
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

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

Dovezi - Program de activitate al instituției: 07.00 - 19.00,  

- Regimul zilei plasat pe panoul de informație;   

- Orarul activităților curriculare, avizat la începutul anului de studii în 

cadrul ședinței Consiliuliile pedagogice; 

- Programul zilnic de activitate al IET nr.73; 

-   Graficul de livrare a bucatelor finite în grupa de copii, aprobat de 

directorul instituției; 

Constatări Instituția elaborează un orar echilibrat și flexibil: activitățile de muzică și 

educație fizică alterează în favoarea copiilor și realizează pe deplin procesul 

educațional în diverse grupe de vârstă. Orarul activităţilor curriculare este 

elaborat în conformitate cu prevederile Scrisorii metodice. Acest program este 

afișat pe avizierul din fiecare grupă. Instituția respectă cerințele de proiectare 

orară a activităților educaționale, în asigurarea specificului echilibrat și 

flexibil. Regimul zilei este plasat pe panoul de informație. 
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 2 Punctaj acordat: 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

particularităților psihofiziologice individuale. 

Dovezi - Registrul bunurilor materiale ale spațiilor educaționale; 

- Numărul de locuri la mese corespunzător numărului de copii,  

(Numărul total de copii din instituție – 113, frecventează zilnic în jur 

de 80-90 copii, câte 18-20 copii în fiecare grupă  

- Mese și scaune corespunzătoare vârstei înălțimii și taliei copiilor; 

Constatări Instituția dispune de spații educaționale adecvate, asigură toate categoriile de 

copii cu locuri corespunzătoare particularităților psihofiziologice individuale, 

asigură un mediu de învățare accesibil și sigur pentru fiecare copil. În 

conformitate cu cerințele Standardelor minime de dotare a instituției de 



educație timpurie (SMDIET), aprobate prin Ordinul MECC nr. 253 din 

11.10.2017, instituția asigură fiecărui copil un loc la masă și un scaun în 

conformitate cu înălțimea acestuia. Mobilierul din instituție este flexibil în 

utilizare, este în stare bună și marcat conform recomandărilor ANSP. 

Suprafața totală a sălilor de grupă corespunde normelor sanitaro-igienice 

raportate la numărul de copii. Datele prezentate sunt în conformitate cu 

Registrul de evidență a bunurilor materiale. 
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

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

etc.), în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 

Dovezi - Registrul de inventariere cusut, paginat, actualizat; 

- Registrul de evidență a utilajelor, materialelor de uz casnic în fiecare 

grupă (chimice de uz casnic și de igienă, dezinfectant); 

- Dotarea cabinetului medical cu echipamentul necesar; 

- Dotarea spațiilor educaționale, conform cerințelor Standardelor 

minime de dotare a instituției de educație timpurie (vestiare, săli de 

grupă, dormitoare); Teren de joacă dotat cu mobilier, echipament, 

inventar și atribute de joc și sport pentru: exersarea deprinderilor 

motrice de bază (mers, alergare, săritură, cățărare, târâre, aruncare/ 

prindere), exersarea motricității fine și dezvoltarea senzorio-motorie;   

- Sală de muzică cu funcționalitate dublă: activitățile de educație fizică 

se organizează în sala de muzică/ de festivități;  inventarierii bunurilor 

materiale și mijloacelor fixe ale instituției; 

Constatări Instituția este asigurată cu utilajele tehnice; echipament/ ustensile de curățenie 

și îngrijire, produse chimice de uz casnic și de igienă, dezinfectant, conform 

parametrilor sanitaro-igienici și cerințelor de securitate. În instituție este 

asigurată funcționalitatea tuturor încăperilor cu destinație specială prin 

asigurarea cu utilaj specific. Cabinetul medical și Centrul de resurse sunt  

asigurate cu mobilier necesar, echipament medical şi medicamente. Terenul 

de joacă este dotat cu echipament, inventar, ce îndeplinește normele de 

siguranță pentru copiii de vârstă timpurie.  
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

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*(după caz) 

Dovezi - Bloc alimentar dotat conform normelor în vigoare;   

- Încăpere pentru prelucrarea materie prime; 

- Echipament/ utilaj tehnic pentru bucătărie;   

- Fișele examenelor medicale ale angajaților blocului alimentar;   

- Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a infecțiilor 

intestinale;   

- Registrul de evidență a materiei prime rebutate; 

- Registrul de rebutare a bucatelor gata;   

- Încăpere pentru prelucrarea materie prime; 

- Graficul de livrare a bucatelor finite în grupa; 

- Mapa cu certificate Sanitar-veterinare care livrează produse 

alimentare;  

- Registrul produselor ușor alterabile; 

-  Lista produselor alimentare interzise (afișată la blocul alimentar al 

grădiniței);   

- Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a infecțiilor 



intestinale;   

- Fiecare copil are loc la masă și este asigurat cu scaun.  

- Mâncarea copiilor este adusă de la blocul alimentar conform unui 

grafic aprobat de directorul instituției în conformitate cu Programul 

zilnic al activităților pentru fiecare grup 

- Ordin nr.49 ab din 01.09.2021 ,,Cu privire la asigurarea calității 

alimentației în instituție”. 

Constatări Instituția asigură spații pentru prepararea hranei care corespund normelor 

sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și 

confortul copiilor. În blocul alimentar este prezent meniul la zi și meniul tip. 

Documentația blocului alimentar este în conformitate cu cerințele stipulate în 

actele legislativ normative. Registrele blocului alimentar se completează 

sistematic. La prepararea bucatelor sunt respectate cerințele stipulate de 

ANSA. 
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor:1 Punctaj acordat: 

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

funcționalitate și confort pentru copii 

Dovezi - Existența grupurilor sanitare în interiorul instituției, care este accesibil 

copiilor, dotat cu lavoare (apă caldă/ rece), dispensare cu hârtie 

igienică, dozator pentru săpun, coș de gunoi cu capac;   

- Graficul de curățare și dezinfectare a spațiilor. 

Constatări Instituția dispune de bloc sanitar (toaletă, lavoare, apă caldă, săpun, șervete de 

unică folosință), există geam pentru aerisire și sistem de ventilare artificială în 

grupul sanitar. În scopul asigurării confortului și respectării intimității 

copilului, toaletele sunt separate. În blocul sanitar sunt afișate reguli pentru 

spălarea mâinilor, sunt indicatoare pentru păstrarea/ respectarea distanței între 

copii. În instituție există un grafic de curățare și dezinfectare a spațiilor în 

perioada pandemiei COVID-19, elaborat de administrație. Pentru asigurarea 

accesibilității spațiilor sanitare este respectată cerința de înălțime (a closetului, 

lavoarului) conform vârstei copiilor. Accesibilitatea în blocurile sanitare este 

asigurată pentru toți copii. 
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

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

Dovezi - Plan de evacuare al instituției afișat în loc vizibil;  

- Accesul liber la cele 2 ieșiri centrale din instituție; 

- Fișe de instruire personală a angajaților în domeniul securității și 

sănătății în muncă;  

- Pe galeriile, culoarele instituției sunt amplasate plăcuțe orientative: 

IEȘIRE, DIRECȚIE DE IEȘIRE; 

- Existența mijloacelor antiincendiare; 

- 6 stingătoare funcționale. 

Constatări Instituția dispune de schema de evacuare funcțională în caz de incendiu este 

fixată la loc vizibil. Ușile/ ieșirile pentru evacuare sunt marcate cu indicatorul 

corespunzător. În interiorul instituției sunt prezente stingătoare de incendiu 

suficiente, cu termene de valabilitate în vigoare, de mijloace antiincendiare – 6 

stingătoare, căldări, nisip, topor, cârlig. 

Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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



Dovezi - Activităţi de formare-informare a personalului cu regulile 

antiincendiare, organizate de director, sau de către o persoană fizică 

sau juridică autorizată 

- Activitățile integrate ce vizează învățarea și respectarea regulilor de 

circulație rutieră, a tehnicilor securității în Instituție și de acordare a 

primului ajutor: activitatea didactică - „Călătorie pe șine,, activități 

demonstrative , activitate integrată pentru grupa pregătitoare: „Cum 

este, a fost și va fi aici pe pământ”, cu tema: „Atenție la traversare”; 

(Materiale didactice - semne de circulație, semafor, costumul 

polițistului);   

- Certificate de instruire în domeniul protecției civile. 

- Planul de protecție și prevenire pentru anul de studii 2021-2022, 

activități planificate pentru angajații instituției;   

- Instructaj cu privire la respectarea Instrucțiunii OVSC de către 

angajații instituției;   

- Ghid pentru părinți: „Ai grijă de mine. Eu vreau să trăiesc!”; 

- Filmulețe educaționale pentru părinți și copii „Prevenirea accidentelor 

la copiii: accidentele casnice și rutiere la copii pot fi prevenite” 

Constatări Instituția organizează și desfășoară sistematic activități de formare cu privire 

la prevenirea situațiilor de risc și acordării primului ajutor. Se realizează 

instructajul angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă; în domeniul 

protecției civile şi antiincendiare, cu privire la prevenirea situațiilor de risc 

(inundații, incendii, cutremure etc.). Este emis ordinul intern cu privire la 

respectarea instrucțiunilor de protecție civilă şi antiincendiară și este adus la 

cunoștință angajaților instituției de învățământ contra semnătură. La nivel de 

instituție copiii permanent sunt monitorizați de angajați în scopul respectării 

regulilor de securitate. Cadrele didactice desfășoară cu părinții convorbiri, 

seminare cu privire la respectarea tehnicii securității și de acordare a primului 

ajutor. 
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

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 - Planul de dezvoltare al instituției, discutat și aprobat la ședința 

Consiliul de Administrație proces-verbal nr.1 din 23.09.2021;  

- Planul de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022, 

discutat și aprobat la ședința Consiliul Pedagogic; 

- Plan de acțiuni de prevenire/ de intervenție în cazurile de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic al copilului; 

-  Plan de acțiuni pentru prevenirea, aprobarea și monitorizarea cazurilor 

de violență, aprobat de directorul instituției;   

Constatări Instituția organizează procesul de informare în vederea îngrijirii și dezvoltării 

timpurii a copilului. Este valorifică eficient de către instituție colaborarea cu 

familia, cu APL, cu asistentul social, cu poliția și alte instituții cu atribuții 

legale în domeniul protecției copilului, ce contribuie la dezvoltarea 

competențelor și responsabilităților parentale, în aplicarea procedurii legale de 

organizare instituțională și de intervenție a personalului în cazurile de ANET. 

Instituția informează angajații, părinții despre procedurile legale de organizare 

instituțională și de intervenție a angajaților instituției în cazurile de ANET 



(ședințe de părinți, panoul informativ).  
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Domeniu: Capacitate instituțională  

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

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

copilului 

Dovezi - În Regulamentul Intern al instituției și în Fișele postului ale angajaților 

(la capitolul obligațiile angajatului) se atestă prevederi cu privire la 

comportamentul și acțiunile salariatului în caz de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului;  

-  Registrul de evidenţă a sesizărilor ANET; 

-   Fișele postului a lucrătorilor din instituție coordonate cu președintele 

sindicatului, aprobate de directorul grădiniței; 

Constatări Instituția dispune de personal format pentru aplicarea procedurii legale de 

organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor Instituției în cazurile de 

ANET și valorifică resursele existente în comunitate pentru protecția 

integrității fizice și psihice a fiecărui copil. Angajații instituției sunt informați 

cu legislația privind protecția fizică și psihică a fiecărui copil. În Fișa postului 

există prevederi privind asigurarea măsurilor de protecție a copiilor, inclusiv 

obligativitatea raportării cazurilor de violență. Instituția dispune de literatura 

metodică pentru cadrele didactice. În Regulamentul de organizare și 

funcționare a instituției sunt prevăzute acțiuni ce țin de combaterea/ profilaxia 

cazurilor de ANET. În instituție se organizează activități de formare a cadrelor 

didactice în vederea acordării ajutorului în cazul abuzului fizic, psihic asupra 

copilului.  
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional  

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

(relații copil-copil, copil-cadru didactic, copil-personal auxiliar) 

Dovezi - Agenda educatorului, unde sunt planificate activități interactive;   

- Informarea părinților în cadrul ședințelor părintești; 

- Activități interactive . 

Constatări Instituția anual realizează activități de prevenire și combatere a violenței în 

grădiniță. Colaborează cu părinții copiilor în activitățile de prevenire și 

combatere a violenței în instituție. Procesele-verbale și listele părinților 

prezenți la ședința de părinți, denotă că au fost informați cu privire la unele 

prevederi ale Regulamentului de organizare și funcționare a instituției care se 

referă la protecția copilului. Panourile informative din instituție conțin 

materiale sugestive, accesibile, la subiectul drepturile copilului, inclusiv 

protecția împotriva oricărei forme de violență.  
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

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

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

prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății 

Dovezi - Regulamentul de organizare și funcționare - Serviciile educaționale 

accesibile și calitative - să corespundă nevoilor și intereselor tuturor 

copiilor din comunitate, inclusiv celor cu CES (în funcție de categoriile 

de CES, de gradul de manifestare a acestora, precum și de necesitățile 

de dezvoltare ale copilului care se stabilesc de către Serviciul raional/ 

municipal de asistență psihopedagogică, în modul stabilit de Ministerul 



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 

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. 

Educației în colaborare cu instituția) și familiilor lor, să contribuie la 

dezvoltarea holistica - fizică, cognitivă și psiho-emotională a copilului 

la nivelul standardelor minime stabilite. 

- Modele de chestionare pentru părinți; 

- Fișe de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor de vârstă 

preșcolară; 

-  Model de referință pentru evaluarea complexă a dezvoltării copiilor din 

instituție;  

- Orarul activităților didactice. 

Constatări În instituție copiii au acces și beneficiază de servicii de calitate:  

- de dezvoltare și instruire conform programului-tip cu abordări 

individuale; 

- de îngrijire: alimentare, somn, supraveghere, monitorizarea stării fizice, 

acordarea de asistență medical în caz de urgență; 

de sprijin: evaluarea dezvoltării copilului, consigliere și asistență 

psihopedagogică, asigurarea cu tehnologii asistive. 
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi - Planul de Dezvoltare al Instituției; 

- Planul de activitate pentru anul de studii 2021-2022; 

- Mapa CMI cu materialele necesare: procese-verbale, planuri ale 

activităților didactice, materiale tematice, etc. 

- Informații despre stilul sănătos de viață afișate pe panourile 

informative;  

- Ore metodice;  

- Lecții de instruire. 

Constatări Instituția colaborează cu părinții copiilor, sau după caz, cu tutorii/ 

reprezentanților legali, cu serviciile publice de sănătate, în promovarea valorii 

sănătății fizice și mentale, stilului sănătos de viață în instituție și comunitate. În 

Planul de activitate pentru anul de studii 2021-2022 de activitate sunt stabilite 

obiective și prevăzute activități de promovare a unui mod sănătos de viață. În 

cadrul ședințelor cu părinții au fost abordate teme ce țin de sănătate, de 

comportamente deviante, probleme psihoemoționale ale copiilor. 
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor:1 Punctaj acordat: 

Dovezi - Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la 

ședința Consiliului de administrație: Activitatea Cetrului Metodic; 

- Dotarea Centrului metodic/Centrului de resurse educaționale; 

- Panouri informaționale pentru părinții care conțin informații legate de 

educație, de rezolvarea diferitor probleme psihoemoționale ale copiilor;   

- Dotarea cabinetului medical cu utilajul și medicamentele necesare. 



 

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 copiilor la 

programe ce promovează modul sănătos de viață 

                              Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

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

[Standardul nu se aplică IET]  

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

procesul educațional 

 Domeniu: Management 

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

părinților în structurile decizionale, de implicare a lor în activitățile de asigurare a progresului 

școlar, de informare periodică a lor în privința copiilor și de aplicare a mijloacelor de comunicare 

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

Constatări Instituția dispune de condiții fizice, spații special rezervate, resurse materiale și 

metodologice pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale copiilor. Se 

organizează și desfășoară mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de 

terapie educațională etc.,  
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi - Plan de activitate. Asigurarea vieții și sănătății copiilor;  

- Propagarea modului sănătos de viață;   

- Regulamentul de organizare și funcționare; 

- Agenda educatorului;  

- Fișa sănătății copiilor;  

- Registrul grupei și evidența frecvenței copiilor;   

- Informații pe panoul informativ: „Ai grijă de mine,, Portofoliile de 

activitate ale cadrelor didactice; 

-   Activitățile zilnice ce promovează un mod sănătos de viață:  

- Activitate extracurriculară: „Cine face sport mai mic, crește mare și 

voinic”, starturi vesele; 

- Lecții de instruire cu tema: „Regimul de aerisire”. 

Constatări Instituția realizează activități de promovare a modului sănătos de viață, de 

prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri. Cadrele didactice permanent 

monitorizează starea copiilor, a sănătății lor și completează fișa despre sănătatea 

și frecvența copiilor. Cadrele didactice informează permanent părinții despre 

starea sănătății copiilor prin convorbiri individuale. Asistenta medicală 

organizează instructaj cu privire la prevenirea riscurilor îmbolnăvirii copiilor și 

a modalități de prevenire a răspândirii infecțiilor în grădiniță și afișează 

informațiile de prevenire pe panoul/ avizierul din instituție. Este respectat 

regimul de aerisire a încăperilor. În fiecare grupă se planifică/ organizează/ 

desfășoară activități integrate pentru domeniul de activitate Sănătate și 

motricitate, dimensiunile: Educație pentru sănătate și Educația fizică. În 

instituție se organizează activități sportive, activități extracurriculare, expoziții, 

concursuri, ședințe părintești care promovează modul sănătos de viață. 

Alimentația copiilor este organizată, conform normelor fiziologice de consum 

per copil stabilite de Ministerul Sănătății.  
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 2 Punctaj acordat: 



 

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

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

condițiilor de învățare și odihnă pentru copii 

Domeniu: Capacitate instituțională  

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

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

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

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

pentru toți copiii 

 

Dovezi - Regulamentul de organizare și funcționare; 

- Registrul cu sugestii și propuneri pentru părinți, afișat pe panoul 

informativ  

- Informații plasate pe panoul informativ al Grădiniței;   

- Chestionare pentru părinți;- 

-   Procese-verbale ale ședințelor generale de părinți. 

Constatări Elaborează proceduri de informare periodică a părinților, sau, după caz, 

tutorilor/ reprezentanților legali, despre rezultatele copiilor lor la nivel de grupă, 

prin diferite mijloace și proceduri privind participarea părinților la 

îmbunătățirea rezultatelor copiilor și asigurarea progresului instituției. 
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi Contracte de parteneriat încheiate cu: 

- Gimnaziul nr.7 

Constatări Instituția promovează și valorifică eficient parteneriate cu reprezentanții 

comunității, pe aspecte ce țin de interesul copilului cu impact pozitiv în ceea ce 

privește îmbunătățirea condițiilor educaționale pentru copii. Instituția are 

încheiate acorduri de parteneriat cu reprezentanții comunității. Promovează 

participarea comunității la îmbunătățirea condițiilor de învățare, odihnă și 

relaxare pentru copii. 
Pondere/punctaj Pondere: 1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi - Planul de activitate al Consiliului de administrație; 

- Procese-verbale ale ședințelor Consiliului Administrație: cu privire la 

componența nominală a membrilor Consiliului Administrație, cu privire 

la aprobarea Planului anual de activitate al IET; a Regulamentului de 

organizare și funcționare; 

-  Mijloace de comunicare on-line (vaiber, facebok);  

-  Registrul cu sugestii și propuneri pentru părinți,  

- Chestionare pentru părinți în scopul cunoașterii gradului de satisfacție 

privind serviciile oferite de către instituție . 

Constatări Instituția dezvoltă un parteneriat eficient cu părinții, valorificând intens opiniile 

și bunele practici ale acestora în dezvoltarea interesului copilului. În instituție 

există o structură asociativă a părinților, care participă la luarea deciziilor cu 

privire la toate problemele ce vizează educația copiilor. Instituția dispune de 

mijloace de comunicare, prin intermediul cărora părinții își pot exprima opinia 

cu privire la toate aspectele de interes.În instituție activează Consiliul de 

Administrație, în componența căruia sunt reprezentanți ai părinților, care iau 

decizii și activează în baza unui plan coordonat orientat spre asigurarea 

educației de calitate pentru toți copiii. 
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 1,5 Punctaj acordat: 



Domeniu: Curriculum/ proces educațional  

Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale 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 

 

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 - Planul strategic de dezvoltare; 

- Procese-verbale ale ședințelor cu părinții; 

-  Ordinul nr.61 ab din 02.09.2021 cu privire la constituirea Consiliului de 

Etică; 

-  Portofoliile de activitate a cadrelor didactice;  

-  Diplome pentru copii care au participat la activitatea extracurriculară, 

„O călătorie în lumea poveștilor”; medalii și dulciuri pentru copiii care 

au participat la Starturi vesele  

Constatări Administrația și cadrele didactice permanent încurajează părinții să se implice 

în procesul educațional și în activitățile extracurriculare (organizarea 

evenimentelor, excursiilor, activitățile pe interese. În instituție periodic se 

realizează sondaje, feedback al activităților, opinii ale părinților pe marginea 

implicării permanente în consilierea aspectelor legate de viața instituției. 

Administrația organizează diverse activități de pedagogizare a părinților prin 

ședințe tematice, traininguri, seminare, ateliere. Din discuție cu cadrele 

didactice s-a menționat faptul că nu toți părinții au dorința de a se implica în 

procesul instructiv-educativ din instituție. 
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 2 Punctaj acordat: 

Dovezi - Prevederi din Regulamentul de organizare și funcționare, discutat și 

aprobat la ședința Consiliului de Administrație; 

-  Instituția de educație timpurie respectă necondiționat principiul echității 

și nondiscriminării - serviciile socio-educaționale oferite asigură în 

egală măsură oportunități de dezvoltare a tuturor copiilor, indiferent de 

rasă, gen, etnie, limbă, religie, statut socio-economic al familiei, grad de 

dezvoltare, dezabilitate si alte criterii protejate, inclusiv a părințilorsau a 

altor reprezentanți legali ai copilului; - 

- Planul de dezvoltare instituțională, Obiectivele generale ale dezvoltării 

instituției;  

- Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022 prevede 

exluderea violenței, abuzului, discriminării, neglijării și traficului de 

copii din mediul educațional, sporirea accesului tuturor copiilor la o 

educație de calitate și la creșterea ratei de succes, transparență și 

comportament comunicativ eficient în relația cu toți actanții 

educaționali. 

*Activități publice desfășurate cu copiii ce țin de promovarea respectului 

față de diversitate: 

*Activități tematice: 

- ,,Cizmulițele lui Sfântul Nicolae,, 

- ,,În așteptarea lui Moș Crăciun,, 

- ,,1 iunie-Ziua copiilor,, 



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 

 

Domeniu: Capacitate instituțională  

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

Domeniu: Curriculum/ proces educațional  

Indicator 2.3.4. 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 multiculturale 

- ,,Limba noastră-i noastră-i o comoară,, 

 Expoziții:  

- ,,Darurile toamnei,, 

- ,,Bagheta fermecată a iernii,, 

- ,,Mărțișoare roșioare,, 

- ,,Iarmarocul de Paște,, 

- ,,Copilărie păpădie,, 

Constatări Instituția promovează sporadic în actele reglatorii interne respectul față de 

diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă. Însă realizează diverse 

activități și au ca scop promovarea respectului față de diversitate unde sunt 

implicați toți copiii. Cadrele didactice planifică şi realizează conţinuturile 

tematice din proiectarea anuală a activităţilor educa promovând cultura şi 

tradiţiile comunităţilor etnice din Republica Moldova. 
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi - Agenda educatorului; 

-  Fișele postului angajaților din instituție; 

-  Proiecte didactice cu privire la aprecierea valorilor culturii naționale, 

demonstrând atitudine respectuoasă față de apartenența etc.;  

Constatări În instituție se respectă principiile democratice privind diversitatea culturală, 

etnie, lingvistică, religioasă. În planurile strategice și operaționale sunt 

planificate activități de monitorizare a valorificării multiculturalității. 
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi - Regulamentul de organizare și funcționare  

- Asigurarea serviciilor socio-educaționale în egală măsură a oportunității 

de dezvoltare tuturor copiilor, indiferent de rasă, gen, etnie, limbă, 

religie, statut socio-economic;  

- Programul de perspectivă a cursurilor de formare continuă; 

- Activități curriculare și extracurriculare cu tematici care cuprind 

dimensiunea culturală, religioasă, etnică; 

- Desene animate, jocuri, cântece, cărți cu poezii în limba română 

Constatări  În instituție sunt create condiții pentru abordarea echitabilă și valorizantă a 

fiecărui copil indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică, religioasă. 

Se atestă planificate un număr variat de activități integrate de promovare a 

valorilor naționale. 
Pondere/punctaj Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 



              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 

 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  Activități de învățare ce reflectă viziuni democratice de conviețuire 

armonioasă într-o societate interculturală: 

 Distracții: 

- ,,Toamna de aur,, 

- ,,Vine,vine Anul Nou,,  

- ,,Sărbătoarea Mărțișorului,,  

- ,,1 iunie – Ziua copilului,, 

 Expoziții:  

- Darurile toamnei, octombrie 2021; 

- Bagheta fermecată a iernii, decembrie 2021; 

- Mărțișoare roșioare, martie 2022; 

- Iarmarocul de Paște, aprilie 2022; 

- Copilărie păpădie, mai-iunie 2022; 

 Activități integrate la domeniul „Eu familia și societatea”:  

- ,,Țara mea Republica Moldova,, grupa mare; 

 Convorbiri cu copiii despre drepturile și obligațiile acestora: 

-    ,,Toți suntem la fel,, 

-    ,,Copilăria și drepturile ei,,  

-    ,,Suntem diferiți, dar egali,, 

 Discuții despre importanța și necesitatea respectării regulilor de 

conduită civilizată: 

- ,, Eu și strada,, 

- ,,Să ne comportăm civilizat la grădiniță, în familie și societate,, 

- ,,Bunele maniere,,  

Constatări În instituție sunt promovate viziunile democratice de conviețuire armonioasă 

într-o societate interculturală, valorile multiculturale prin exemplele proprii ale 

angajaților, discuții cu copiii, organizarea și desfășurarea expozițiilor, 

activităților integrate, distracțiilor etc. 
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi - Planul strategic de dezvoltare a instituției 2020-2025, aprobat la ședința 

Consiliul de Administrație, 

- Planul anual de activitate, aprobat la ședința Consiliului de 

Administrație, sunt planificate activități care prevăd implementarea 

documentelor de politici în domeniul educației incluzive;  

- Informarea și formarea continuă a cadrelor didactice privind educația 

incluzivă; 

-  Acțiuni de identificare a copiilor din familii vulnerabile și a copiilor cu 

CES care nu frecventează grădinița; 

-  Acțiuni de identificare a necesităților familiilor și conlucrarea cu 

factorii de decizie pentru ajutarea acestora;  



 

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 

 

 

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] 

 

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 

Constatări Proiectul de dezvoltare instituțională și Planul anual de activitate reflectă 

aspecte legate de promovarea EI și de valorificare a multiculturalității. Capitolul 

din planului anual „Activitatea Comisiei multidisciplinare intrainstituțională” 

reflectă acțiuni specifice pentru implementarea politicii de stat în domeniul 

educației incluzive. 
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi - În instituție este constituită anual CMI prin ordin inter; 

- Planul de activitate al CMI pentru anul de studii 2021-2022; 

- Registru de înregistrare a cererilor de înmatriculare a copiilor în 

grădiniță, (cusut și parafat). 

- Ordine de înmatriculare a copiilor cu indicarea grupei, conform vârstei 

copilului; 

Constatări Administrația instituției creează mecanisme și proceduri de sprijin pentru 

procesul de înmatriculare și incluziune a tuturor copiilor. În instituția de 

educație timpurie, monitorizarea dezvoltării copiilor de vârstă antepreșcolară și 

preșcolară se realizează atât în cadrul activităților educaționale, cât și în timpul 

rutinelor, tranzițiilor și altor momente de regim, în conformitate cu actele 

normative: Curriculum pentru Educație Timpurie, în conexiune cu Standardele 

de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani. 
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor:1 Punctaj acordat: 

Dovezi  Registrul alfabetic de evidență al copiilor din microsector; 

 Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022, Contingentul de 

copii din microsector;  

 Registru de evidență a ordinelor cu referire la copii; 

 Ordine cu referire la înmatriculare, exmatriculare, transferarea copiilor din 

grupă în grupă; 

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

comunitate, se elaborează acte privind evoluția demografică. 

Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 2 

 

Punctaj acordat: 

Dovezi - Tipurile de evaluare aplicate de către educatori: inițială și finală, 

confirmată prin Fișele de evaluare a copiilor; 

-  Colaborare cu părinții: participarea părinților la evaluarea complexă,la 



Domeniu: Curriculum/ proces educațional  

Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și 

nevoile specifice ale fiecărui copil și asigurarea unui Plan educațional individualizat (PEI), 

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

sprijin 

 

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 

activitățile extracurriculare;  

- Fișe de observare și monitorizare a progreselor copiilor elaborate în 

conformitate cu Standardele de învățare și dezvoltare a copiilor; 

Constatări Instituția monitorizează sistemic progresul și dezvoltarea fiecărui copil și 

asigură funcționalitatea CMI, în funcție de necesitățile copilului. Sora medicală 

monitorizează zilnic confortul și starea de sănătate a copiilor. Instituția 

monitorizează înscrierea copiilor din microsector la grădiniță și frecventarea 

regulată a acesteia, deține informații despre copiii de vârstă preșcolară din 

microsector, dispune de evidențe clare despre copiii din Instituție, inclusiv 

privind mediul familial și condițiile de viață. Se desfășoară diverse activități 

(vizite la familii pentru examinarea mediului familial, alimentația, dezvoltarea, 

comunicarea cu membrii familiei). 
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi  Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022, Activitatea 

CMI;   

 Registrul de evidență a copiilor examinați; 

 Registrul de evidență a activității CMI; 

 Dosare ale copiilor; 

 Acordurile părinților privind evaluarea copiilor; 

 Registrul proceselor verbale a CMI; 

 Rapoarte de evaluare complexă a dezvoltării copilului; 

 Asigurarea instituției cu cabinet medical. 

Constatări Instituția desfășoară procesul educațional în corespundere cu particularitățile și 

nevoile specifice ale fiecărui copil, implicând în majoritatea cazurilor, cadrele 

didactice.  
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi  Regulamentul de organizare și funcționare; 

 Fișele postului ale angajaților conțin stipulări privind obligativitatea sesizării 

cazurilor de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului;  

  Fișe de sesizare afișate pe panou pentru părinții și angajații instituției; 

  Registrul de evidenţă a sesizărilor; 

  Evidența copiilor din familii social vulnerabile pentru ultimii ani. 

Constatări Instituția dispune de mecanisme pentru identificarea și combaterea oricăror 

forme de discriminare. Documentele programatice cuprind acțiuni, activități 

care au ca țintă educația incluzivă și nevoile copiilor cu CES. În instituție anual 

se duce evidența copiilor din familii social vulnerabile. Fiecare angajat este 

informat contra semnătură despre obligativitatea sesizării cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic al copilului, fiind stabilită în Fişa postului. 



 

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 

 

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 copiilor și reprezentanților lor legali cu privire la utilizarea acestor 

procedur 

Domeniu: Curriculum/ proces educational 

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

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

respectării individualității și tratării valorice a lor 

Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi - Planul de dezvoltare al IET nr.73, aprobat la ședința Consiliului de 

Administrație;  

- Activități realizate pentru cadre didactice, părinți, reprezentanți ai 

comunității (traininguri, instruiri, mese rotunde, vizite de studii, etc.) 

care au vizat aspectele educației incluzive și ale copiilor cu CES; 

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

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

promovează interculturalitatea. 
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi - Planul Consiliului de etică, Obiectiv general: Coordonarea și 

monitorizarea aplicării principiilor și normelor de conduită morală și 

profesională de către cadrele didactice, de conducere, personalul 

didactic, auxiliar din instituția de educație timpurie;  

-  Subiecte discutate în cadrul ședințelor cu părinții la tema egalității de 

drepturi și nondiscriminării; 

-  Activități cu copiii în care este abordat subiectul nondiscriminării, 

discuții situaționale în momentul unor încălcări ale drepturilor copiilor 

legate de discriminare; 

-  Materiale cu privire la protecția copilului în cazuri de discriminare 

afișate la Panourile părintești din grupe, dar și la cele de pe holul 

instituției;  

-  Fișele postului ale tuturor angajaților conțin prevederi în privința 

nondiscriminăr 

Constatări Instituția dispune și informează personalul, părinții cu privire la procedurile de 

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

discriminare. Copiii sunt tratați în mod echitabil, cadrele didactice adaptează 

cerințele procedurii de prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare 

a situațiilor de discriminare la posibilitățile și nevoile individuale și organizează 

activități de informare a copiilor și al părinților privind modul de sesizare a 

cazurilor de ANET. 
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi -  Fișe de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor de vârstă 

preșcolară; 

- Model de referință pentru evaluarea complexă a dezvoltării copiilor din 



 

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

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

cauză 

 

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 copil, inclusiv cu CES, și identificarea, procurarea și utilizarea 

resurselor noi 

 

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

la datele de interes public 

instituție;  

- Caiet de observări a educatorului;  

- Fișe cu informații generale despre copil;  

- Activitățile demonstrative, integrate, extracurriculare desfășurate 

conform Planului de activitate al instituției. 

Constatări Instituția tratează toți copiii în mod echitabil prin aplicarea eficientă a 

documentelor de politici incluzive, a curriculumului, inclusiv a curriculumului 

diferențiat/ adaptat pentru copiii cu CES, prin diverse activități de cunoaștere și 

evaluare a progresului fiecărui copil, prin mecanisme de susținere a 

individualității și tratării valorice a fiecăruia, prin activități ce îi încurajează să 

participe activ la propriul proces de învățare.  
Pondere/punctaj Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi - Activitățile interactive  

-  Convorbire „Sunt unic și am drepturi” - grupa mare;  

-  Fișe de monitorizare a copilului asistat; 

-  Fișe de observare a relațiilor educative ale copilului bazată pe 

comportamentele principale de acțiune, adaptare și dezvoltare; 

- Colaborare cu părinții: participarea părinților la evaluarea complexă, la 

ședințele CMI, la activitățile extracurriculare;  

-  Ședințe de părinți  

Constatări Instituția organizează sistematic activități educaționale îndreptate spre 

recunoașterea de către copii a situațiilor de discriminare și a cazurilor de 

nerespectare a diferențelor individuale. Cadrele didactice respectă interesele și 

nevoile copiilor, ritmul propriu de dezvoltare și abordează copiii în mod 

integrat. 
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor:1 Punctaj acordat: 

Dovezi  Planul Instituțional de Acțiuni privind implementarea graduală a normelor 

sanitare în IET; 

 Raportul de performanță pentru anul 2021; 

 Rapoarte de activitate ale cadrelor didactice pentru anul de studii 2021-2022; 

 Raportul de activitate pentru anul de studii 2021-2022, prezentat în cadrul 

ședinței CA; 

 Registrul de evidență a bunurilor materiale; 

Constatări Resursele instituționale disponibile sunt utilizate corect și asigură un mediu 

accesibil și sigur pentru fiecare copil, inclusive cu CES. Anual aceste resurse 

sunt înnoite, conform planului strategic și operational, sumelor financiare 

disponibile 
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 



 

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 

 

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 copiilor 

                               Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ  

Dovezi  Regulamentul de organizare și funcționare; 

 PPC, cap. Managementul datelor cu caracter personal; 

 Fișele post ale angajaților, pct.8 (2), Obligațiile personalului didactic;  

 Declarație pe propria răspundere ale părinților; 

 Declarație pe propria răspundere ale angajaților; 

Constatări Instituția asigură protecția datelor cu caracter personal și accesul, conform legii, 

la datele cu caracter public. La prelucrarea datelor sunt aplicate principiile 

prevăzute de acte normative la nivel național. Dosarele copiilor ce conțin 

informații personale sunt plasate în dulapuri special amenajate în cabinetul 

directorului instituției 
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi  Planul Instituțional de Acțiuni privind implementarea graduală a normelor 

sanitare în IET, aprobat de ANSA și CSP; 

 Adaptări ale clădirii/ teritoriului (indicatoare luminoase, balustrade, 

reducerea pragurilor, spații educaționale accesibile, trotuare largi etc.); 

 Adaptări în sala de grupă realizate în raport cu necesitățile copiilor/copilului 

cu CES (reducerea barierelor, adaptarea sălii de baie); 

 Săli de grupă dotate cu mobilier care corespunde vârstei copiilor (Standarde 

minime de dotare a IET, aprobate prin Ordinul MECC nr.253 din 

11.10.2017); 

 Cabinet medical dotat cu cele necesare, inclusiv medicamente de primă 

necesitate. 

Constatări Instituția dispune de spații dotate și asigură un mediu accesibil pentru 

incluziunea tuturor copiilor. 

Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi - Centrul de resurse dotat cu material didactic și literatura metodică 

special pentru CDS, literatura pentru copii;  

-  Instituția dispune de 4 calculatoare, 2 laptopuri, 3 imprimante, proiector 

cu tablă, boxe; 

- Proiecte didactice ale activităților educaționale; 

-  Rezultatele Controlului tematic: „Asigurarea didactico-metodică a 

centrelor de activitate din grupe,, 

Constatări Instituția asigură un mediu accesibil pentru toți copiii. Instituția este asigurată 

cu tehnologii informaționale și de comunicare adaptate la necesitățile tuturor 

copiilor. Instituția utilizarea eficientă a mijloacelor TIC în procesul de predare 

și evaluare care sunt adaptate necesităților celor ce învață, monitorizează 

permanent desfășurarea activităților educaționale, încurajând participarea activă 

a tuturor copiilor și implicarea părinților în procesului educațional  
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 



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 

 

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  

copiilor 

 

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  Regulamentul de organizare și funcționare al IET 

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

2021-2022; 

 Planul de îmbunătățire a activității cadrului didactic. 

Constatări În documentația strategică și operațională a instituției sunt planificate obiective 

și activități de orientare spre creșterea calității educației și spre îmbunătățirea 

continua a resurselor umane, cu mecanizme de monitorizare a eficienței 

educaționale. 
Pondere/punctaj Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor:1 Punctaj acordat: 

Dovezi  Planul anual de activitate al IET nr.73 

 Raportul privind realizarea obiectivelor din Planul de activitate al instituției 

pentru 2021-2022; 

 Regimul zilei plasat pe panoul de informație; 

 Rapoarte anuale privind organizarea procesului educațional; 

Constatări Instituția implementează în mod eficient și practic pe deplin programele și 

activitățile proiectate în planul de dezvoltare a IET și în planul de lucru pentru 

anul de studiu. 
Pondere/punctaj Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi  Registru de procese-verbale ale ședințelor CA; 

 Registru de procese-verbale ale ședințelor CP; 

 Registru de procese-verbale ale ședințelor CE; 

 Procese-verbale ale ședințelor Comisiei multidisciplinare; 

 Proces-verbale ale ședințelor Comisiei pentru protecția civilă, securitatea și 

sănătatea în muncă; 

 Procese-verbale ale ședințelor Comitetelor părintești din grupe; 

 Registrul de evidență a ordinelor cu privire la activitatea de bază; 

 Dosarele cu activitatea Consiliilor/ comisiilor din instituție: Consiliul 

pedagogic, Consiliul de administrație, Consiliul de etică, CMI etc. 

 Activități de informare a cadrelor didactice și ale părinților privind 

deciziile Consiliului pedagogic, Consiliului de administrație, Comisiei 

pentru protecție civilă, securitatea și sănătatea în muncă,  

 Planul de activitate al Consiliului de administrație pentru anul de studii 

2021-2022, aprobat de directorul instituției. 



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 

Constatări Instituția asigură modul transparent, democratic și echitabil al deciziilor cu 

privire la politicile instituționale, implicând sistematic toate consiliile și 

comisiile constituente. Promovează permanent comunicarea internă și externă 

cu privire la calitatea serviciilor prestate prin aplicarea mecanismelor de 

monitorizare a eficienței educaționale. Ședințele consiliului sunt protocolate în 

registru care este cusut și parafat. 
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 2 Punctaj acordat: 

Dovezi  Activitatea CA: 

1. Aprobarea planului de activitate pentru anul de studii 2021-2022 

(inclusiv planul la consilii/comisii/centru metodic); 

2. Rezultatele controlului tematic „Evaluarea nivelului de pregătire a 

instituției către noul an de studii 2021-2022”; 

3. Revizuirea-aprobarea Fișelor post ale angajaților, pentru fiecare funcție; 

4. Revizuirea-aprobarea Instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă 

pentru toate genurile de lucrări și funcții în instituția de educație 

timpurie;; 

5. Revizuirea-aprobarea Regulamentului intern al IET nr.73; 

6. Aprobarea Programului de activitate elaborat pentru fiecare grupă de 

vârstă,respectând particularitățile de vârstă și curriculumul pentru 

educația timpurie; 

7.  Aprobarea graficelor de desfășurare a gimnasticii, activităților de 

educație fizică, muzică, de repartizare a bucatelor finite; 

8. Aprobarea planului de acțiuni de profilaxie; 

9. Aprobarea graficelor de curățenie; 

10.  Aprobarea schemei de evacuare din clădire; 

11.  Aprobarea Politicii de protecție a copilului; 

12.  Aprobarea planului strategic de formare și atestare a cadrelor didactice; 

13.  Aprobarea Regulamentului Comisiei Multidisciplinare 

Intrainstituționale; 

14. Aprobarea Regulamentului Comisiei pentru protecția civilă, securitate și 

sănătate în muncă; 

15. Aprobarea Regulamentului de motivare și stimulare a cadrelor didactice; 

16. Revizuirea –aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a 

sporului pentru performanță; 

Reviziurea-aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile şi modul de 

stabilirea sporului cu caracter specific, sporului pentru munca prestată în 

condiții nocive, sporului pentru munca prestată în condiții de noapte 

17. Aprobarea Regulamentului de activitate al Comisiei de evaluare internă 

a calității educației; 

18. Cu privire la evidența și instituționalizarea copiilor din comunitate. 

Rezultatele îmatriculării copiilor din grupa pregătitoare în clasa I; 

19. Cu privire la tarifierea cadrelor didactictice, a personalului auxiliar și a 

lucrătorilor de la blocul alimentar; 

 Planul de activitate, registrele de dezvoltare profesională ale fiecărui cadru 

didactic și seminarele realizate; 

 Planul anual de activitate și procesele verbale ale Comisiei multidisciplinare 

și a coordonatorului ANET; 



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 

 

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 

 Informații din Raportul de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-

2022 privind lucrările tehnice desfăşurate în instituţie. 

Constatări Instituția asigură suficient organizarea procesului educațional în raport cu 

obiectivele și misiunea acesteia. Numărul şi tipul spaţiilor şcolare raportate la 

numărul total de copii din instituție. Există încăperi pentru primire (vestiare), 

spații pentru activități (săli de grupă și spații în aer liber). Spațiul creat pentru 

desfășurarea activităților în aer liber asigură dezvoltarea, învățarea activă a 

copilului, fără risc de accidente și îmbolnăviri. La nivel de organizare, instituția 

prevede în planurile strategice și operaționale crearea unei infrastructuri 

adaptată necesităților copiilor.  
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi - Cabinet metodic asigurat cu literatura metodică, materiale didactice pentru 

copii, literatura artistică pentru copii, literatura metodică pentru cadrele 

didactice, jucării, panouri educaționale, diferite planșe pentru toate temele 

din Curriculum pentru Educație Timpurie; 

- Tehnologiile informaționale și de comunicare: calculator, boxe, 2 

imprimante; 

- Lista resurselor materiale și didactice existente în IET, conform 

Standardelor minime de dotare a IET (cărți, jucării, materiale didactice, 

panouri, inventor didactic și tehnic, mobilier);  

- Abonarea IET cu ziare: „Universul pedagogic, Făclia; reviste: Grădiniță 

modernă. 

Constatări Instituția Grădinița nr.73 dispune de echipamente, materialele și auxiliarele 

curriculare necesare aplicării a curriculumului. Se atestă o varietate de materiale 

metodice și psihopedagogice: ghiduri, suporturi de curs necesare implementării 

curriculumului. Pentru desfășurarea activităților sportive, instituția dispune de 

un minim necesar de echipamente. Cabinetul metodic este dotat cu calculator, 

imprimante și material didactice necesare.  
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi - Dosarele personale ale cadrelor didactice, dovezi privind angajarea, 

promovarea, pregătirea psihopedagogică şi de specialitate conform 

prevederilor normativelor în vigoare, ordine de delegare la cursuri de 

perfecționare/ recalificare, certificate de participare a cadrelor didactice la 

cursurile de perfecționare/ recalificare și de participare la diferite stagii de 

formare; 

-  Contractele de muncă sunt încheiate la angajare, semnate și avizate de 

angajator și angajat; 

- Fișele postului a angajaților aprobate , aduse la cunoștință contra semnătură; 

- Statele de personal cu necesarul de personal didactic şi cel auxiliar calificat; 

- Registrul de ordine privind angajarea personalului; 

-  Listele tarifare și tabele de evidență a timpului de muncă a salariaților; 

- Fișa de evaluare/ autoevaluare a competențelor profesionale ale cadrelor 



Domeniu: Curriculum/ proces educațional  

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

limitele permise de cadrul normativ 

 

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) 

 

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 

didactice; 

- Din cele 10 cadre didactice, 2 sunt deținători de grad didactic doi, 6 cadre 

didactice au studiile superioare. Personalul didactic deține studii pedagogice 

din domeniul învățământului preșcolar. Încadrarea cupersonal auxiliar 

calificat constituie 100%. 

Constatări Instituția asigură încadrarea personalului didactic și calificat prin 60% de cadre 

deținătoare de grade didactice, pentru realizarea finalităților stabilite prin 

curriculumul național, în corespundere cu normele în vigoare.  
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi  Proiectarea zilnică ,conform particularităților de vârstă; 

 Orarul activităților curriculare pentru fiecare grupă, 

 Proiectările globale și proiectări tematice pentru anul de studii 2021-2022 în 

grupele de copii, aprobate de directorul instituției; 

 Portofoliile copiilor. 

Constatări Instituția desfășoară procesul educațional în concordanță cu particularitățile și 

nevoile specifice ale fiecărui copil. Cadrele didactice monitorizează și 

evaluează dezvoltarea copilului, progresele, problemele comportamentale ale 

copilului.  
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi - Planul anual de activitate a Grădiniței nr.73, discutat la ședința Consiliului 

Pedagogic, aprobat la ședința Consiliului de Administrație; 

- Rapoarte, privind rezultatele monitorizării și evaluării copiilor în baza 

SÎDC, discutat și aprobat la ședința Consiliului Pedagogic; 

- Fișe de asistență la activități: Analiza activității integrate, Planificarea 

activităților de mișcare și de asanare a copiilor în timpul zilei. 

Constatări În documentele programatice se atestă planificate acțiuni de control al calității 

implementării Curriculumului pentru educația timpurie. Cadrele didactice 

beneficiază de consultații individuale acordate de către metodist.  
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi  Planul de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la 

ședința Consiliului de administrație; 

 Planul perspectiv de atestare a cadrelor didactice pentru perioada de 5 ani 

2020-2024; 

 Planul perspectiv de formare continuă a cadrelor didactice pentru 3 ani,  

2020-2022; 

 Rapoarte de autoevaluare a cadrelor didactice în conformitate cu Standardele 



Domeniu: Capacitate instituțională  

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

pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

 

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 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educational 

profesionale naționale; 

Constatări Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice are loc în conformitate cu 

prevederile documentelor programatice de activitate. Administrația susține 

angajații în formarea inițială și continuă. Personalul nedidactic participă la 

instruiri pe domeniul care îl desfășoară, în conformitate cu cerințele funcției. 

Angajații lunar participă la activități de formare internă pe diferite domenii 

(Protecția civilă, Securitatea și sănătatea în muncă, Ocrotirea vieții și sănătății 

copiilor) – instruiri organizate de către manager, asistentă medicală. Sunt 

organizate instruiri igienice pentru personalul auxiliar din instituție. 
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi - 5 grupe, 10 educatori,  1 conducător muzical,1 director, dintre care 2 cadre 

didactice dețin gradul didactic doi,  6 cadre didactice au studii superioare, 4 

cadru didactic combină studiile cu munca; 

- Lista resurselor materiale didactice existente în instituție,  

- Portofoliile de activitate ale cadrelor didactice; 

- Dosarele personalului angajat; 

- Planul de perspectivă cu referire la atestarea cadrelor didactice/ 

manageriale. 

Constatări Instituția este asigurată cu cadre didactice calificate. Pentru realizarea 

finalităților stabilite în Curriculumul pentru educația timpurie, instituția dispune 

suficiente resurse educaționale necesare, ajustându-le permanent la cerințele 

zilei, și asigură, prin acestea, un proces educațional pentru toți copii din 

comunitate. Instituția acordă o atenție mare pregătirii profesionale ale cadrelor 

didactice. 
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi  Fișe de evaluare a activităților integrate ale cadrelor didactice: 

 Fișe de evaluare a activităților extracurriculare: 

 Rezultatele monitorizării și evaluării dezvoltării copiilor în baza 

Standardelor. 

 Strategii didactice interactive utilizate de către cadrele didactice: Mesajul, 

Explozia stelară, Cubul, Piramida, Ciorchinele, Interviul, Microfonul 

fermecat, Diagrama Venn, Cutiuța fermecată, Bula dublă, Experimentul,etc.; 

- Monitorizarea și evaluarea dezvoltării copiilor din instituție la început de an 

școlar. 

Constatări Instituția monitorizează eficient și asigură centrarea pe Standardele de eficiență 

a învățării, utilizează resursele educaționale, aplică strategiile didactice 

interactive, mijloacele TIC în procesul educațional. conform Scrisorii metodice.  
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 



 Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației 

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

de eficiență a învățării 

 

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

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

 

Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu 

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

operațională 

Dovezi - Proiectare tematică, proiectare zilnică, proiectare didactică/ activitatea 

integrate, 

- Agenda educatorului; 

-   „Comunicăm eficient cu familia”. Sugestii metodologice pentru o 

comunicare eficientă cu părinții; 

Constatări Instituția monitorizează și promovează eficient elaborarea de către cadrele 

didactice a proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate 

pe copil și pe formarea de competențe. Procesul educațional se desfășoară în 

conformitate cu prevederile Curriculumului pentru educația timpurie, 

respectându-se numărul de ore alocat activităților educaționale 
Pondere/punctaj Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi - Instrument de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului în baza 

SÎDC; 

-  Fișa de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului; 

- Portofoliile  copiilor;  

- Fișe de evaluare iniţială și finală a copiilor ; 

-   Rapoarte, privind rezultatele monitorizării și evaluării copiilor în baza 

SÎDC, discutate și aprobate la ședința Consiliului Pedagogic; 

-  Rapoarte despre dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă, a 

limbajului şi comunicării. 

Constatări Instituția desfășoară procesul de evaluare a rezultatelor învățării în conformitate 

cu cerințele metodologice aprobate. În calitate de instrumente sunt aplicate - 

Fișe de observare și monitorizare a progreselor copiilor elaborate în 

conformitate cu SDÎC. 
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi - Planul strategic de dezvoltare, discutat și aprobat la ședința Consiliului 

de Administrație; 

-  Planul anual de activitate, discutat la ședința Consiliului Pedagogic; 

aprobat la ședința Consiliului de Administrație;  

-  Agenda educatorului; 

- Activitățile extracurriculare:  

- „Ziua bunicuței” 

- „O toamnă la noi la grădiniță”  

- Expoziția „Mândru floare - un Mărțișor„ (varietatea confecționării 

mărțișoarelor după diferite metode a artei populare);  

- Expoziția Pascală organizată ;  

Constatări Instituția organizează și desfășoară pe parcursul întregului an, activități 

extracurriculare. În instituție se organizează și se desfășoară activități 

extracurriculare; concursuri, matinee, proiecte educaționale, competiții sportive, 

excursii etc. în parteneriat cu părinții și APL. 



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) 

 

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 

 

 

Domeniu: Capacitate instituțională  

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

valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 

modificat sau a PEI 

Pondere/punctaj Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi  Tabelul generalizator de evaluare al copilului;  

 Fișele de monitorizare a dezvoltării copiilor, în conformitate cu Standardele 

de învățare și dezvoltare a copiilor;  

 Portofoliile copiilor; 

 Rapoartele de evaluare a dezvoltării copiilor; 

 Selectarea sarcinilor în centrele de activitate, luând în considerare nivelul de 

dezvoltare al fiecărui copil; 

 Proiectarea zilnică ale cadrelor didactice a activităților individuale cu copiii; 

Constatări Instituția asigură sprijinul individual pentru fiecare copil în cadrul procesului 

educațional. Cadrele didactice asigură implicarea tuturor copiilor, în procesul 

educațional pentru obținerea rezultatelor învățării conform SÎDC.  
Pondere/punctaj Pondere: 2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi - Clădirea instituției este cu două etaj, construită în anul 1964; 

- 5 săli de grupă adaptate; 

- O sală festivă combinată cu sala de sport;- 

- Activități de voluntariat din partea părinților: 

- Implicarea în procesul educațional prin propunerea subiectelor de studiu; 

Constatări Instituția garantează accesul la resursele educaționale și asigură, în majoritatea 

cazurilor, participarea copiilor. 

Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor:  1 Punctaj acordat: 

Dovezi  Portofoliile copiilor; 

 Fișă de monitorizare a fiecărui copil; 

 Raportul anual de activitate al cadrului didactic pentru anul de studii 2021-

2022, cap. 2 Gradul de pregătire al copiilor; 

 Registrul de înregistrare a Rapoartelor copilului despre dezvoltarea 

fizică, socio-emoțională, cognitivă a limbajului și comunicării, precum și a 

dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare; 

 Raportul de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022,  

 Raportul anual privind rezultatele evaluării copiilor din fiecare grupă de 

vârstă în baza Instrumentului de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului 

elaborat în baza SÎDC; 

 Tabele generalizatoare privind rezultatele evaluării dezvoltării copiilor 



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

succesului copilului 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional  

Indicator 4.3.4. Încadrarea copiilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindule 

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

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

 

                     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 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 

per grupă; 

Constatări Monitorizarea și evaluarea dezvoltării copiilor în toate grupele de vârstă, se 

realizează în baza Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului, conform 

exemplului propus de MECC în Scrisoarea metodică anuală.  
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor:1 Punctaj acordat: 

Dovezi - Planul strategic de dezvoltare, discutat și aprobat la ședința Consiliului 

de Administrație; 

- Planul anual de activitate, discutat la ședința Consiliului Pedagogic; 

- Portofoliile copiilor cu fișe psihopedagogice, observări, fișe de evaluare, 

lucrări;  

- Note informative cu privire la efectuarea controalelor tematice  

- Site-ul IET nr.73 sec.Centru, cu informații accesibile pentru orice 

persoană interesată despre rezultatele copiilor și performanțele instituției. 

Constatări Instituția asigură o politica de promovare a succesului prin diverse activități 

planificate în Planul anual de activitate – participarea cu grupuri de copii la 

diferite evenimente locale, popularizarea activităților organizate împreună cu 

copiii pe rețelele de socializare, cu acordul părinților pentru a fi publicate. 

Instituția este deschisă pentru comunicare cu mass-media despre performanțele 

instituției și ale copiilor. 
Pondere/punctaj Pondere:1 Evaluarea conform criteriilor:1 Punctaj acordat: 

Dovezi - Proiecte didactice aprobate sistematic (proiecte zilnice, proiectare 

didactică/ activități integrate);  

- Planificarea tematică din fiecare grupă, conform vârstei copiilor;  

- Organizarea și desfășurarea activităților integrate în toate grupurile  de 

vârstă; 

- Fișe de asistențe la activități; 

- Proiecte didactice ale activităților curriculare pentru anul de studii 2021-

2022. 

Constatări Instituția încadrează copiii în învățarea interactivă prin cooperare și învățare 

individuală. Proiectele didactice, fișele de asistență la activități denotă 

preocuparea majorității personalului didactic pentru dezvoltarea individuală a 

copiilor prin implementarea strategiilor interactive de învățare. 
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 



 

Domeniu: Capacitate instituțională  

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

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 

 

 

Tabel privind nivelul de realizare a standartelor (se completează pentru Raportul de 

activitate ce urmează a fi prezentat la ANACEC, în vederea evaluării externe): 

Dovezi - Panourile informative pentru părinți, unde se regăsesc informații cu 

privire la relaționarea copiilor de ambele sexe; 

- Panouri informative pentru părinți cu privire la copiii cu dezabilități; 

 Ședințe cu părinții; 

 Consilierea părinților cu privire la educație  

Constatări Instituția este la curent cu politicile naționale și programele de promovare a 

echității de gen, informează periodic copiii și părinții lor. Cadrele didactice 

informează părinții despre relațiile copii -copii, copii-educator, copii-părinți. 
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor:1 Punctaj acordat: 

Dovezi  Masă rotunda pentru cadrele didactice „Managementul grupei de copii” 

 Material informativ pentru părinți cu informații ce reflectă educația pentru 

gen; 

 Ședințe cu angajații privind informarea și prevenirea echității de gen; 

 Ședințe generale cu părinții „Egalitate de gen pe înțelesul tuturor”. 

Constatări Activitățile de formare a cadrelor didactice în privința echității de gen în 

instituție sunt realizate prin diverse activități.. În Regulamentul Intern al 

instituției și în Fișa postului ale angajaților (la capitolul obligațiile angajatului) 

este introdusă prevederea cu privire la comportamentul și acțiunile salariatului 

în caz de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. 
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 

Dovezi - Regulamentul de organizare și funcționare, cu privire la respectarea 

prevederilor necondiționat a principiilor de asigurare a respectului față de 

copil, interesul superior al copilului, echității și non-discriminării, 

egalității șanselor, accesibilității la servicii socio-educaționale de calitate; 

-  Fișa postului a angajaților;  

-  Proiecte tematice, zilnice, activități integrate, activități extracurriculare:  

Constatări Instituția desfășoară activități în vederea formării comportamentului 

nediscriminatoriu în raport cu genul, iar copiii valorifică conceptele-cheie ale 

educației de gen prin participarea activă în multiple activități curriculare și 

extracurriculare. Cadre didactice planifică și realizează activitatea instructiv-

educativă prin abordare integrată conform Curriculumului pentru educație 

timpurie, în care sunt implicați toți copiii. În instituție este asigurat respectul 

față de copii, drepturile copiilor, nu admit discriminarea sub formă și aplicarea 

nici unei forme de violență fizică și psihică între copii.  
Pondere/punctaj Pondere:2 Evaluarea conform criteriilor:1 Punctaj acordat: 



Standar

t de 

calitate 

Puncta

j 

maxim 

Anul de studii 2021-2022 Anul de studii 20__-20___ 

Autoevaluare,punct

e 

Nivel de 

realizare,

% 

Autoevaluare,punct

e 

Nivel de 

realizare,

% 

1.1 10 10    

1.2 5 3    

1.3 5 4    

2.1 6 - -   

2.2 6 5,5    

2.3 6 4    

3.1 8 6    

3.2 7 4    

3.3 7 4    

4.1 13 8    

4.2 14 8    

4.3 7 4    

5.1 6 3    

Total 94 63,5    

 


