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Date generale 

 

Raion/ municipiu Municipiul Chișinău 

Localitate Sectorul Centru 

Denumirea instituţiei IET nr.46 ,, Auraș-Păcuraș” 
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Adresa filiale  

Telefon 022 245050  

E-mail centrugradi46@gmail.com 

Adresa web www. https://gradinita46.educ.md/ 
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Tipul de proprietate Publică 
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Limba de instruire Romănă 

Numărul total de copii 132 

Numărul total de grupe 7 

Numărul total cadre de conducere  1 

Numărul total cadre didactice  13 

Program de activitate 10,5 ore 

Perioada de evaluare inclusă în raport 01.09.2021 – 01.01.2022 
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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  Autorizație sanitară pentru funcționare, eliberată la 06.01.2021, valabil până 

la 31.12.2021, nr. 008128/2021. 

 Ordinul 59-ab din 07.09.2021 cu privire la aprobarea instrucțiunii de 
securitate și sănătate în muncă conform situației epidimiologice din țară și 

apariția riscului de îmbolnăvire cu COVID -19.  

 Planul strategic de dezvoltare al instituției pentru anii 2019-2024, discutat la 

Consiliul Pedagogic nr. 1 din 17.09.2021 și aprobat la Consiliul Administrativ 

nr.1 din 30.09.2021, Componenta: Infrastructura instituției de învățământ; 

 Ordinul 72-ab din 24.09.2021 cu privire la aprobarea Planului anual de 
activitate pentru anul de studii 2021-2022. 

 Ordinul 50-ab din 01.09.2021 cu privire la efectuarea Controlului tematic al 
nivelului de pregătire a IET 46 pentru noul an de studiu 2021-2022. 

 Ordinul 48-ab din 01.09.2021 cu privire la constituirea Comitetului de 

Securitate în muncă și aprobarea Regulamentului intern de funcționare a 

comitetului securității și muncii.  

 Aprobarea ordinului nr.78-ab din 01.11.2021 cu privire la intensificarea 
măsurilor de precauție, prevenire și control epidemiologic în instituțiile de 

învățământ.  

 Ordinul nr. 53-ab din 11.09.2019 cu privire la crearea în instituție a Comisiei 

pentru protecția civilă. 

 Aprobarea ordinului 04-ab din 05.01.2022 cu privire la desemnarea 
persoanelor responsabile de activități în domeniul apărării împotriva 

incediilor. 

 Ordinul 01-ab din 05.01.2022 cu privire la respectarea cerințelor 

antiincendiare. 

 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. 

 Raport de activitate pentru anul de studii 2021-2022 (textual, Power Point). 
 

 

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

pentru organizarea și desfășurarea procesului educational. Administrația 

instituției monitorizează permanent respectarea normelor sanitaro-igienice.  

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.  

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

pe toată durata programului educativ 

Dovezi  Regulamentul de organizare și funcționare a IET 46 „Auraș-Păcuraș 
aprobat la ședința Consiliului de administrație, proces-verbal nr.1 din 

30.09.2021, cap.II Misiunea și principiile de organizare a grădiniței-creșă 

de copii „Auraș-Păcuraș”, pct. 16 Asigurarea protecției copiilor față de 

orice formă de violență; 
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 Regulamentul privind supravegherea video a IET 46. 

 Ordinul 90-ab din 15.12.2021cu privire la desemnarea responsabililui 

sistemului video. 

 Fișele post ale angajaților pentru fiecare funcție.   

 Graficul lunar de activitate a paznicilor, aprobat de directorul instituției; 

 Ordinul 48-ab din 01.09.2021 cu privire la constituirea Comitetului de 

Securitate în muncă și aprobarea Regulamentului intern de funcționare a 

comitetului securității și muncii.  

 Ordinul 59-ab din 07.09.2021 cu privire la aprobarea instrucțiunii de 
securitate și sănătate în muncă conform situației epidimiologice din țară 

și apariția riscului de îmbolnăvire cu COVID -19.  

 Registrul de evidență a persoanelor ce au vizitat instituția. 

 Registrul instructajului întroductiv de protecție a muncii; 

 Registrul de evidență a accidentelor de muncă; 

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

 Ordinul nr. 53-ab din 11.09.2019 cu privire la desemnarea dnei Dascal 

Angela – persoana responsabilă de activitatea în domeniul protecției 

civile. 

 Ordinul 29-ab din 08.06.2021 cu privire la constituirea Comitetului 
pentru securitatea și sănătate în muncă și aprobarea Regulamentului 

intern de funcționare a comitetului securității și sănătății.  

 Camere de supraveghere video – 3 

 Ordinul nr.55-ab din 16.09.2021 cu privire la desemnarea persoanei 

responsabile de evidența timpului de muncă.  

Constatări Instituția deține actele necesare referitor la asigurarea pazei, a securității și a 

siguranței tuturor copiilor pe toată durata programului educative. Siguranța 

copiilor pe toată durata programului educativ precum și securitatea instituției este 

asigurată prin:  

- teritoriul îngrădit și acces limitat al părinților și persoanelor ce vizitează 
instituția, 

- 3 camere video instalate, care asigură paza intrării în instituție, 

- paza de noapte este efectuată de către personalul angajat, 

- regulat personalul instituției este instruit în domeniul securității și 
sănătății în muncă, precum și referitor la Instrucțiunea de Ocrotire a Vieții 

și Sănătății Copiilor. 

Zilnic se efectuează filtrul/ trierea de dimineața (examinarea stării de sănătate a 

copilului și a personalului), în mod obligatoriu - termometria corpului, de către 

asistentul medical la intrarea în instituție cu restricționarea categorică a accesului 

părinților și/ sau a altor persoane străine în încăperile instituției. 

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

Dovezi  Program de activitate al instituției: începând cu ora 7.00 și până la 19.00, 
aprobat prin ordinul DGETS (pentru anul de studii 2021-2022); Schimbul I: 

7.00-14.00, Schimbul II 12.00-19.00. 

 Programul activitatii IET 46 plasat la panoul de informație;  

 Regulamentul de organizare și funcționare a IET 46, aprobat prin ordinul 69-

ab din 24.09.2021 la ședința Consiliului de administrație, proces-verbal nr. 2 

din 30.09.2021, cap.V: Programul de activitate al instituției. 

 Regulamentul intern al IET 46 aprobat la ședința Consiliului de administrație, 
proces-verbal nr. 2 din 30.09.2021, cap.IV Regimul de muncă și odihnă;  

 Programul de activitate elaborat pentru fiecare grupă de vârstă, respectând 

particularitățile de vârstă și curriculumul pentru educația timpurie, anual 
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discutat la Consiliul pedagogic, proces-verbal nr. 01 din 17.09.2021 și aprobat 

la Consiliului de administrație, proces-verbal nr. 2 din 30.09.2021; 

 Aprobarea ordinului 68-ab din 24.09.2021 cu privire la numirea cadrelor 
didactice ce vor activa în grupele de vârstă timpurie IET 46. 

 Graficul eșalonat al plimbărilor în aer liber, afișat în fiecare grupă de copii. 

 Prezența agendei proiectării activităților în grupa de copii. 

 Prezenta proiectelor desfășurate a activităților eeducaționale pentru tinerii 
specialiști 

 Ordinul nr. 83-ab din 08.12.2021 Cu privire la organizarea și desfășurarea 

activităților extracurriculare (iarnă); 

 Ordinul nr. 23-ab din 23.02.2021 Cu privire la organizarea și desfășurarea 
activităților extracurriculare (primăvara); 

 Ordinul 14-ab din 04.03.2021 cu privire la redeschiderea grupelor de toate 

vârstele cu frecvența copiilor zi de zi. 

Constatări  Programul de activitate al instituției este stabilit de APL. Programul de lucru 
e de 10,5 ore, cu începere de la 7.00 până la 19.00, Schimbul I: 7.00-14.00, 

Schimbul II 12.00-19.00 (pentru anul de studii 2021-2022) 

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

de activitate, echilibrat și flexibil, prin care se respectă particularitățile de vârstă 

și nevoile copiilor. Conform programului de activitate al fiecărei grupe de vârstă 

și Curriculumului pentru educația timpurie, sunt elaborate graficele pentru: 

- gimnastica matinală,  

- activitatea de muzică și de educația fizică,  

- plimbările în aer liber,  

- repartizarea bucatelor finite de la blocul alimentar, etc., 
      care sunt discutate la Consiliul pedagogic și aprobate la Consiliul de 

administrație. 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

Dovezi  Prezența a 7 săli de grupă funcționale cu 139 copii înmatriculați în IET 
46. 

 Ordinul nr. 45 din 24.08.2021 cu privire la efectuarea inventarierei 

materialelor din IET 46. 

 Ordinul 47-ab din 26.08.2021 cu privire la crearea comisiei pentru 

lichidarea stocului de obiecte și materiale inutilizabile. 

 Numărul de locuri la mese corespunzător numărului de copii, (Numărul 
total de copii din instituție – 139 frecventează zilnic în jur de 85-90 copii, 

câte 10/ 15 copii în fiecare grupă (respectarea regulilor de frecventare a 

grădiniței în perioada de pandemie COVID-19); 

 Registrul bunurilor materiale; 

 Mese și scaune corespunzătoare vârstei înălțimii și taliei copiilor; 

 Grupe dotate cu mobilier corespunzător ciclului preșcolar;  

 Spațiile educaționale specifice activităților (sala de festivități are dublă 
destinație, deoarece este utilizată și pentru activitățile de sport, terenuri de 

joacă dotate).  

 Numărul total de copii din instituție – 139, cu frecvență zilnică avem 102 

copii.  

Constatări Instituția de învățământ dispune de spațiu educațional adecvat și oferă tuturor 

categoriilor de copii condiții care corespund caracteristicilor psihofiziologice 

individuale. Instituția asigură fiecărui copil câte un loc la masă și câte un scaun 

în conformitate cu cerințele Standardelor minime de dotare a instituției de 
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educație timpurie (SMIED), aprobate prin Ordinul Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării nr. 253 din 11.10.2017. 

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);  

 Ordinul 47-ab din 26.08.2021 cu privire la crearea comisiei pentru 

lichidarea stocului de obiecte și materiale inutilizabile. 

 Ordinul 45-ab din 24.08.2021 cu privire la efectuarea inventarierei bunurilor 
material din IET 46. 

 Dotarea spațiilor educaționale, conform cerințelor Standardelor minime 
de dotare a instituției de educație timpurie (vestiare, săli de grupă, dormitoare); 

Teren de joacă dotat cu 1 pavilion, 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;  

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

ustensile și materiale de sprijin necesare pentru desfășurarea activității 

educaționale a centrelor de activitate în proporție de: 

- Centrul știința - 80%;  

- Centrul bibliotecă/ alfabetizare – 80%  

- Centrul arta - 100%;  

- Centrul jocuri de masa - 88%; 

- Centrul joc de rol/ simbolic/ dramatizare - 90%; 

- Centrul blocuri/ construcții - 70%; 

- Centrul nisip și apă - 60%; 
Instituția  dispune de sală de muzică și sală de sport și teren de sport. 

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

normelor sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul 

elevilor/ copiilor*(după caz) 

Dovezi   Regulamentul de organizare și funcționare a IET 46 Auraș-Păcuraș, 
aprobat la ședința Consiliului de administrație, proces-verbal nr. 2 din 

30.09.2021, cap.VI: Organizarea alimentației și sănătății copiilor;  

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

Consiliului de administrație nr. 01 din 30.09.2021. Capitolul 3: 

Asigurarea vieții și sănătății copiilor, propagarea modului sănătos de 

viață, pct. III Organizarea alimentației copiilor; 

 Prezența autorizației sanitare pentru funcționare, eliberată la 06.01.2021, 
valabil până la 31.12.2021, nr. 008128/2021. 

 Fișele post ale angajaților blocului alimentar/asistentului de 

educator/dădacii. 

 Ordinul 52-ab din 16.09.2021 cu privire la organizarea alimentației 
gratuite (septembrie-decembrie). 

 Ordinul 05-ab din 06.01.2022 cu privire la organizarea alimentației IET 

46 pentru perioada ianuarie-mai 2022. 

 Ordinul 81-ab din 02.12.2021 cu privire la punerea în aplicare al Meniul-
model unic și fișelor tehnologice pentru copii din IET 46 pentru anul 2021 

(sezonul iarnă-primăvară) aprobat la Consiliul de administrație procesul 

verbal nr. 5 din 27.12.2021 
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 Aprobarea ordinului 12-ab din 18.01.2022 cu privire la activitatea 
comisiei de triere în IET 46. 

 Ordinul 13-ab din 18.01.2022 cu privire la desemnarea persoanei 

responsabile de întocmirea Meniului zilnic. (Rîjaia Ana). 

 Ordinul 14-ab din 18.01.2022 cu privire la persoana responsabilă de 
recepționarea produselor alimentare (Rîjaia Ana).  

 Ordinul 37-ab din 24.05.2022 cu privire la normele sanitare la blocul 
alimentar IET 46. 

 Ordinul 39-ab din 03.06.2022 cu privire la punerea aplicare a Meniului 

unic vară-toamnă 2022. 

 Fișele tehnologice, elaborate conform meniului model, coordonate cu 
CSP, DETS sec Centru; 

 Stagii de formare a metodiștilor și cadrelor didactice Formarea culturii 

alimentare la copiii de vârstă preșcolară, 26.01.2022. (DGETS) 

 Seminarul de instruire a asistentelor medicale Organizarea alimentației 
și nutriției copiilor. Cerințe față de blocurile alimentare IET 21.12.2021 

(formator: Lucia Babin, secția Protecția Sănătății Publice). 

 Contracte de achiziții. 

 Certificate de inofesnsivitate. 

 Note informative cu privire la sesizarea produselor alimentare 

necalitateve/neconforme. 

 Act de constatare a produselor alimentare necalitative. 

 Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a bolilor diareice acute.  

 Lista produselor alimentare permise și interzise. 

 Fișele examenelor medicale ale angajaților blocului alimentar. 

 Programul (graficul) de distribuire a bucatelor din blocul alimentar; 

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

 Spațiile pentru servirea hranei coincid cu sala de joc/ activitate a fiecărei 

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

copiilor este adusă de la blocul alimentar conform unui grafic aprobat de 

directorul instituției în conformitate cu Programul zilnic al activităților 

pentru fiecare grupă.  

Constatări Instituția dispune de spații necesare pentru prepararea și servirea hranei, care 

corespund normelor sanitare în vigoare, confirmate prin Autorizația sanitară de 

funcționare. Pentru prepararea bucatelor, instituția dispune de un bloc alimentar 

dotat, apă și canalizare. Alimentația copiilor se organizează conform normelor  

fiziologice de consum per copil stabilite de Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale și a programului de activitate al instituţiei (10,5 ore - 3 mese 

pe zi). Administraţia instituţiei desfăşoară activităţi de asigurare a alimentaţiei 

calitative a copiilor și de informare a părinților privind meniul zilnic.  

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

funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi   Aprobarea Graficului de curățare și dezinfectare a spațiilor în perioada 
pandemiei COVID-19.  

  Nr. de blocuri sanitare – 7 (pentru copii), 1 (pentru personal); 

 Existența grupurilor sanitare în interiorul instituției, care este accesibil 
copiilor, dotat cu lavoare (apă caldă/ rece), ștergare, dispensare cu hârtie 

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

 Fiecare bloc sanitar este dotat cu:  

- lavoare – 4,  

- scaune de WC - 2,  

- dozator pentru săpun - 2,  
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- prosoape conform numărului de copii din listă,  

- imagini privind pașii corecți de spălare a mâinilor. 

 Blocurile sanitare dispun de apă rece și caldă. 

Constatări Instituția dispune de spații sanitare pentru copii și adulți. Sunt respectate criteriile 

de accesibilitate, funcționalitate și confort pentru copii. Dotarea blocurilor 

sanitare corespunde cerințelor, conform SMDIET și Regulamentului sanitar 

pentru IET. 

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.  

 

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 5 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, telefonul serviciul unic 112;  

 Existența mijloacelor antiincendiare;  

 3 stingătoare funcționale.  

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

Consiliului de administrație nr. 01. din 30.09.2021 Capitolul 9: 

Managementul organizational; 

 Ordinul nr. 53-ab din 11.09.2019 cu privire la crearea în instituție a Comisiei 
pentru protecția civilă. 

 Aprobarea ordinului 04-ab din 05.01.2022 cu privire la desemnarea 

persoanelor responsabile de activități în domeniul apărării împotriva 

incediilor. 

 Ordinul 01-ab din 05.01.2022 cu privire la respectarea cerințelor 
antiincendiare. 

 Panoul „Securitatea antiincendiară”. 

 

Constatări Instituția dispune de mijloace antiincendiare, ieșiri de rezervă accesibile și 

funcționale și de Planul de evacuare în cazuri de situații excepționale plasat la 

vedere. Holurile instituției sunt amenajate cu marcaje de direcție de evacuare în 

caz de situații excepționale.  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi   Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința 
Consiliului de administrație nr. 01. din 30.09.2021. Capitolul 3: Asigurarea 

vieții și sănătății copiilor, propagarea modului sănătos de viață. Pct. IV: 

Respectarea IOVSC și V: Educația pentru sănătate. Capitolul 9: 

Managementul organizational. Pct.9.3 Activitatea grupului operativ; 

 Lunarul pentru educația timpurie. Campania de prevenire a accidentelor la 

copii de vârstă mica; 
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 Ordinul 59-ab din 17.09.2021, 07-ab din 18.01.2022 cu privire la Respectarea 
instrucțiunii despre ocrotirea vieții și sănătății copiilor din IET 46 

 Ordinul 08-ab din 18.01.2022 cu privire la intensificarea măsurilor de 

precauție, prevenire și control epidemiologic în IET 46  (omicron). 

 Cursuri de protecție civilă, certificat: 
- nr.012839 din 03.12.2019. 

 Ordinul 54-ab din 11.09.2019 cu privire la numirea lucrătorului desemnat 
pentru SSM – dna Dascal Angela. 

 Ordinul 48-ab din 01.09.2021 cu privire la constituirea Comitetului pentru 

SSM și aprobarea Regulamentului intern de funcționare a Comitetului pentru 

SSM. 

 Adeverință nr. 16 din 18.11.2019-29.11.2022 – programul de instruire în 
domeniul SSM pentru lucrătorii desemnați. 

 Activități de învățare planificate și realizate cu copii la Dimensiunea 

„Educație pentru sănătate” subiectul: 

 Învățăm să circulăm. 

 Ce știm despre incendii?. 

 Medicamentele – prieten sau dușman. 

 Pericolele jocurilor de iarnă. 

 Şedinţă cu părinţii: Subiectul: „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.). Cadrele didactice organizează și desfășoară semestrial proiecte 

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

securității, prevenirea situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor. Anual în 

luna mai sunt organizate activități practice în caz de incendiu, cutremur, 

inundații, etc. Sunt organizate activități de sensibilizare pentru părinți la 

respectare a regulilor de circulație rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a 

situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor. 

 

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

și psihice a fiecărui elev/ copil 

Domeniu: Management 

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

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

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

ANET 

Dovezi  Regulamentul de organizare și funcționare a IET 46 Auraș-Păcuraș, aprobat 

la ședința Consiliului de administrație, proces-verbal nr. 1 din 30.09.2021  

cap.X: Participanții procesului socio-educațional;  

 Documente de politică educațională la tematica Politica de protecție a 
copilului; 

 Planul de dezvoltare instituțională pentru anii 2019-2024, aprobat la ședința 
Consiliului de administrație nr. 01 din 15.09.2020, Componenta: Relații cu 

comunitatea;  

 Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022, Capitolul 6. 

Activitatea Comisiei multidisciplinare și a coordonatorului ANET, Capitolul 

8 Parteneriate educaționale, Capitolul 10 Educația parentală; 

 Fișe post ale angajaților: pct.: 4; 5; 7; 8; 9; 
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 Ordinul 67-ab din 24.09.2021 cu privire la instituirea și aprobarea Comisiei 
de etică și integritate al IET 46. 

 Ordinul 64-ab din 17.09.2021 cu privire la formarea Comisiei 

multidisciplinare IET 46.  

 Ordinul 61-ab din 17.09.2021, ordinul 27-ab din 11.04.2022 cu privire la 
intervenția lucrătorilor în cazurile de abuz, neglijare, exploatare în IET 46. 

 Implementarea Instrucțiunii privind mecanismul intersectorial de cooperare 
pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistență și monitorizarea copiilor 

victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului; 

 Seminar metodologic organizat de DGETS, si Centrul de informare și 

documentare privind drepturile copilului 10.02-14.02.2020: „Identificarea și 

intervenția în cazul de abuz, violență, neglijare, exploatare, trafic”;  

 Panoul STOP VIOLENȚA. Boxa anonimă din holul instituției; 

 Rapoarte trimestriale privind evidența și sesizarea cazurilor de ANET OLSDÎ;  

 Registrul de evidenţă a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, 
exploatare, trafic al copilului; 

 Fișa de sesizare a cazurilor suspecte de violență față de copil;  

 Planul de activitate a CMI.  

Constatări În documentele strategice și operaționale sunt proiectate acțiuni de informare a 

copiilor și partenerilor educaționali în privința procedurii legale de intervenție în 

cazurile ANET, de colaborare cu familia, cu autoritatea publică locală, cu alte 

instituții cu atribuții legale în sensul protecției copilului. La nivel de instituție 

activează Comisia multidisciplinară, care se întrunește la necesitate. 

Instituția informează angajații, părinții despre procedurile legale de organizare 

instituțională și de intervenție a angajaților instituției în cazurile de ANET 

(adunările de părinți, panoul informativ). Se atestă realizarea activităților de 

formare, informare, cercetare privind protecția copilului cu implicarea diverșilor 

actori (locali și din țară).  

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 

   Planul de dezvoltare instituțională pentru anii 2019-2024. Componenta: 

Resurse; 

 Planul strategic de formare și atestare a cadrelor didactice, aprobat la ședința 
Consiliului de administrație, proces-verbal nr. 1 din 30.09.2021 și prezenta 

secției Atestarea din cadrul DGETS (oferta); 

 Panoul informativ: „Stop violența”;  

 Ordinul 52-ab din 16.09.2021 cu privire la organizarea alimentației gratuite a 
copiilor din IET 46 (septembrie-decembrie). 

 Lista copiilor din familii social vulnerabile, care sun scutiți de plată pentru a 

frecventa grădinița. 

 Ședințe cu părinții: cu tematica „Comunicăm eficient cu familia”;  

 Registrul de evidenţă a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, 
exploatare, trafic al copilului; 

 Fişe de sesizare a cazului suspect de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al 

copilului, afişate pe panourile fiecărei grupe şi în coridorul instituției; 

 Ordinal 40-ab din 03.06.2022 cu privire la constituirea comisiei de organizare 
a fișei de sesizare a educatorului Dîru Silvia; ordinal 41-ab cu privire la 

aplicarea sancțiunii disciplinare educatorului Dîru Silvia. 

Constatări Instituția dispune de personal calificat și instruit pentru asigurarea  protecției 

fizice și psihice a copililui, conform statelor de personal și legislației în vigoare. 
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Colaborează cu instituțiile legale existente, partenerii educaționali  pentru 

asigurarea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil în parte.  

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Consiliului de administrație nr. 1 din 30.09.2021. Capitolul 5.2.: Activitatea 

Comisiei multidisciplinare și a coordonatorului ANET; 

 Activități integrate cu copiii la tematica: Suntem diferiți dar egali;  

 Agenda proiectării activității a educatorului, unde sunt planificate activități 

interactive cu preșcolarii pentru anul de studii 2021-2022;  

 Informarea părinților în cadrul ședințelor: procese–verbale nr. 2 din 
17.12.2021, cu următoarele tematici: „Abuzul, violența și neglijarea în 

familie” , „Stop violenței”. 

 Boxa de idei (în formă de plic și este plasat pe panoul informativ) pentru 
colectarea oricăror informații de la părinți;  

  Seminar metodologic cu cadrele didactice din IET 46: Rolul cadrului didactic 

în identificarea și raportarea cazurilor suspecte de abuz. Măsuri de 

intervenție și protecție a copiilor victim/martori în contextul unei relații de 

responsabilitate intersectorială în instituțiile de învățământ preșcolar. 

25.02.2022 (CIDDC). 

 Activitățile interactivă „Așa-da, Așa-nu”, cuprinde acțiunile copiilor în 
diferite situații și în familie și în grădiniță;  

 Panoul informativ: „Stop violența”; Informații plasate pe site-ul/ panoul de 

afișaj al instituției.  

 Chestionare pentru părinți cu privire la respectarea drepturilor copilului, 
realizate în perioada septembrie 2021. 

 Ședințe cu părinții: cu tematica „Comunicăm eficient cu familia”;  

 Activități interactive cu copiii: 

- Drepturile și îndatoririle copiilor; 

- Drepturile mele, ce să fac cu ele?  

- Aici nu pune mâna,  

- Prietenia un dar prețios. (s-a desfășurat la toate grupele de vârstă). 

Constatări Instituția informează sistematic părinții cu privire la realizarea Prevederilor 

Procedurii instituționale de prevenire ANET. Panourile din instituție conțin 

materiale informative despre dreptul copilului de a fi protejat de orice formă de 

violență. Pe panoul pentru părinţi se regăsește modelul Fişei de sesizare a cazului 

suspect de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului.  

În proiectarea activităților a cadrelor didactice se atestă activități de învățare 

realizate cu copiii axate pe stabilirea și dezvoltarea relațiilor eficiente între copil -

copil și copil-cadru didactic.  

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

fizice, mintale și emoționale și implicarea personalului și a partenerilor Instituției în activitățile 

de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății 

Dovezi   Regulamentul de organizare și funcționare a grădiniței-creșe nr 46 „Auraș-
Păcurașr” pct. 12 alin. 5, pct. 18, pct. 19, pct. 20, pct. 21 - 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 Educației în colaborare cu instituția) și familiilor lor, să contribuie 
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la dezvoltarea holistica - fizică, cognitivă și psiho-emotională a copilului la 

nivelul standardelor minime stabilite.  

Instituția de educație timpurie – grădinița - oferă servicii educaționale și, după 

caz - de îngrijire și protecție conform pachetului standard de servicii, stabilit 

de Guvern în cooperare cu APL, asigură condiții de ordin ambiental și oferă 

servicii educaționale și de reabilitare/ recuperare în funcție de necesitățile 

individuale ale copiilor;  

 Planul de dezvoltare instituțională pentru anii 2019-2024, aprobat la ședința 
Consiliului de administrație, proces-verbal nr. 01 din 15.09.2020, 

Componenta: Resurse și Relații cu comunitatea; 

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

Consiliului de administrație, proces-verbal nr. 01 din 30.09.2021 Capitolul 

5.2.: Activitatea Comisiei multidisciplinare și a coordonatorului ANET; 

 Ordinul 64-ab din 17.09.2021 cu privire la formarea Comisiei 
multidisciplinare instituționale (CMI) al IET 46; 

 Ordinal 61-ab din 17.09.2021, 27-ab din 11.04.2022 cu privire la intervenția 
lucrătorilor în cazurile de abuz, neglijare, exploatare IET 46. 

 Registrul de evidență a sesizărilor pentru cazurile suspecte de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului; 

 Fișa de sesizare a cazului suspect  de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 
copilului; 

 Planul de activitate al Comisiei multidisciplinare pentru anul de studii 2021-

2022; 

 Registrul proceselor-verbale ale Comisiei multidisciplinare: 

- cu privire la Instrucțiunea de aplicare în educația timpurie a Metodologiei 
de evaluare a dezvoltării copilului; 

- cu privire la informarea cadrelor didactice privind identificarea 
problemelor în dezvoltarea copiilor și asigurarea serviciilor de sănătate; 

- cu privire la incluziunea educațională a copiilor cu CES; 

 Dosarele copiilor;  

 Modele de chestionare pentru părinți; 

 Fișe de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor de vârstă preșcolară, 

completate; Model de referință pentru evaluarea complexă a dezvoltării 

copiilor din instituție; Fișe de monitorizare a copilului asistat; Caiet de 

observări a educatorului; Fișe cu informații generale despre copil;  

 Proces-verbal de evaluare a dezvoltării copiilor (evaluarea inițială), efectuat 
la început de fiecare an școlar;  

 Informații plasate pe panoul informative. 

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. 

Instituția asigură accesul la servicii de sprijin în vederea asigurării dezvoltării 

fizice, mintale și emoționale a tuturor copiilor, prin personal calificat, titular sau 

recrutat și prin implicarea activă a comunității.  
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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   Regulamentul de organizare și funcționare a grădiniței-creșă de copii nr 46 

„Auraș-Păcuraș Andrieș”, cap.X: Participanții procesului socio-educațional; 

 Planul de dezvoltare instituțională pentru anii 2019-2024 Componenta: Relații 
cu comunitatea; 

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

Consiliului de administrație nr. 1 din 30.09.2021. Capitolul 7: Parteneriate 

educaționale; 

 Mapa Comisiei multidisciplinare instituționale cu materialele necesare: 
procese-verbale, planuri ale activităților didactice, materiale tematice etc.;  

 Ordinul 85-ab din 08.12.2021 cu privire la efectuarea controlului thematic în 
scopul reașizării activităților publice. 

 Activități publice la dimensiune Educație fizică: 

Tema: Micii pirați în misiune – grupa 4 (mare), Ghindea Diana, 10.11.2021; 

Tema: Iepurașii sportivi – grupa 5 (mică), Pîrgaru Veronica, 12.11.2021; 

Tema: Practicăm sportul de mici ca să creștem voinici – grupa 3 (mare), Catană 

Natalia, 10.11.2021. 

 Informații despre stilul sănătos de viață afișate pe panourile informative;  

 Acord de colaborare cu Centrul de Sănătate Publică; cu Serviciul Asistență 

Socială, Centrul Medicilor de Familie;  

Constatări Instituția colaborează cu părinții copiilor, cu serviciile publice de sănă tate, cu 

SAP, 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. Pe 

parcursul perioadei evaluate au fost organizate o serie de activități pentru 

promovarea modului sănătos de viață: activități didactice, ședințe părintești, 

întreceri sportive și activități instructiv - educative cu copiii. În cadrul ședințelor 

cu părinții au fost abordate teme ce țin de sănătate, de comportamente deviante, 

probleme psihoemoționale ale copiilor.  

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  Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința 
Consiliului de administrație nr. 01 din 30.09.2021: Activitatea Cetrului 

Metodic; Dotarea Centrului metodic/Centrului de resurse educaționale; 

 Act de primire – predare a materialelor didactice; 

 Act de primire – predare a bunurilor; 

 Consultație: „Metode de interacțiune cu familia referitoare la achizițiile 

copilului și dificultățile cu care se confruntă”;  

 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. 

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 



15 
 

educațională etc., Instituția nu dispune de încăpere pentru Centru de Resurse 

Educaționale, deaceia Centrul metodic este folosit și ca CRIEF. 

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   Agenda educatorului: Fișa sănătății copiilor; Registrul grupei și evidența 

frecvenței copiilor;  
 Informații pe panoul informativ: „Ai grijă de mine. Eu vreau să trăiesc.”  
 Portofoliile de activitate ale cadrelor didactice; 
  Activitățile zilnice ce promovează un mod sănătos de viață: Activitatea 

publică  la educația fizică  

Tema: Micii pirați în misiune – grupa 4 (mare), Ghindea Diana, 10.11.2021; 

Tema: Iepurașii sportivi – grupa 5 (mică), Pîrgaru Veronica, 12.11.2021; 

Tema: Practicăm sportul de mici ca să creștem voinici – grupa 3 (mare), Catană 

Natalia, 10.11.2021. 

 Ziua sănătății- desfășurată trimestrial la fiecare grupă de vârstă; 

 Ordinul 59-ab din 17.09.2021 cu privire la „Respectarea IOVSC” de către 

angajații instutuției; 

 Activități de promovare a unui stil de viață sănătos, educație igienică a 
copiilor: complexe de exerciții al gimnasticii de dimineață; minute fizice în 

regimul zilnic; 

 Afişe informative pentru părinţi ce reflectă stilul sănătos de viaţă, prezente în 

fiecare grupă de vârstă.  

Constatări 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. 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.  
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Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

 

*Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții 
școlare [Standardul nu se aplică IET] 

Domeniu: Management 

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

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

instrumente ce asigură valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe 

subiecte ce țin de interesul lor imediat 

Dovezi  

Constatări Nu se aplică 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită democratic și 

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

copii 

Dovezi   

Constatări Nu se aplică 

Indicator 2.1.3. Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă 

a elevilor/ copiilor (pagini pe rețele de socializare, reviste și ziare școlare, panouri informative 

etc.) 

Dovezi   

Constatări Nu se aplică  

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

viața școlară, în soluționarea problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului 

educațional, în evaluare propriului progres 

Dovezi   

Constatări Nu se aplică 

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

procesul educațional 

Domeniu: Management  

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

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

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

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

deciziilor 

Dovezi   Regulamentul Consiliului de Administrație, prevede competențele CA, 
componența și modul de desemnare a membrilor, cât și funcționarea CA. 

 Constituirea Consiliului de Administrație: delegarea a 2 părinți prin decizia 
Consiliului reprezentativ al părinților, proces-verbal nr.1 din 30.09.2021 

 Regulamentul Comisiei de etică și integritate prevede implicarea părinților ca 

membri la: 

  examinarea petițiilor, sesizărilor și cererilor; 

  constatarea încălcălcărilor ale prevederilor Codului de Etică al 

cadrului didactic; 

 verbalizarea comportamentului personalului instituției; 

 înaintarea propunerilor privind sancționarea angajaților, care au 

admis încălcări ale Codului de etică al cadrului didactic; 

 elaborarea planului de activitate al Consiliului de etică; 

 întocmirea Raportului anual de activitate al Consiliului de etică. 

 Procese-verbale ale ședințelor cu părinți, din luna septembrie, privind 
alegerea comitetelor părintești pe grupe; 
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 Ordinul 64-ab din 17.09.2021 cu privire la formarea Comisiei 
multidisciplinare instituționale (CMI) al IET 46; 

 Activități de implicare a părinților în asigurarea procesului educațional:  

- organizarea zilei ușilor deschise;  

- organizarea Zilei sănătății; 

- activități demonstrative;  

- ședințele comitetului părintesc; 

- ședințele Consiliului reprezintativ al părinților; 

- membri a Consiliului de administrație, Consiliului de etică, Comisiei 
de evaluare internă și atestare; 

- organizarea actelor de caritate și donații. 

 Delegarea părinților în componența Consiliului de administrație, Consiliului 

de etică. 

 Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la ședința 
Consiliului de administrație nr. 01 din 30.09.2021: cap. VI. Parteneriatul cu 

familia.  

 Informații plasate pe panoul informativ al IET 46;  

 Chestionare pentru părinți. 

Constatări Părinții sunt implicați în activitatea instituției prin diferite forme: 

- membri al CA, CEI, CMI; 

- ședințe cu părinții, mese rotunde, etc. În soluționarea diferitor probleme; 

- implicarea CRP și a Comitetelor părintești al grupelor în diferite activități. 

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

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

condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi/ copii 

Dovezi   Acord de colaborare cu Biblioteca Națională pentru copii Ion Creangă , 
reprezentată de Eugenia Bejan, director general. Scopul: Colaborarea 

instituțiilor în vederea formării intelectuale și spiritual a copiilor prin 

intermediul cărții, lecturii, activităților cu caracter informational și cultural . 

 Activitățile on-line (ZOOM) desfășurate în IET în parteneriat cu biblioteca 
Programul Fiecare copil merită o poveste: 

 09.09.2021 Bufnițel și prima zi de școală de Debi Gliori. (gr. 

pregătitoare). 

 22.09.2021 Brotacul de Max Velthuijs. (grupa mare 6 Buburuza). 

 30.09.2021 Aventuri din lumea dinozaurilor de Ionuț Skrypnik. 

(grupa pregătitoare 1 Picii). 

 07.10.2021 Aschiuța Ariciul de Veronica Podesta. (grupa mijlocie) 

 12.10.2021 Zuzi cea mofturoasă de M. Croitoru. (gr. pregătitoare) 

 13.10.2021 Ariciul supărăcios (gr. mare Furnicuțe) 

 27.10.2021 Povestea puiului de arici de Lucia Muntean (gr. 

pregătitoare online). 

 09.11.2021 Cartea fără poveste de Carolina Rabei. (grupa mare). 

 24.11.2021 Cum se pescuiește un nor de Serghei Kozlov. (grupa 4 

Gâgâlicii). 

 21.12.2021  Crăciun fericit, Splat de Rob Scotton. (grupa mica nr 5). 

 Acord de colaborare nr 06/1-26/26 din 01.04.2021 cu Biblioteca Municipală 
B.P.Hașdeu, director general M. Harjevschi. Scopul: Organizarea 

activităților de promovare a lecturii (conferințe, mese rotunde, întâlniri cu 

scriitorii, spectacole literar-artistice, ore de lectură etc. 

 Convenție de parteneriat Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice 
reprezentată prin rectorul Victoria Melnic, prof.univ. Scopul: Stabilirea unui 

parteneriat reciproc avantajos în ajustarea procesului de formare profesională 
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a studenților AMTAP la necesitățile pieței muncii și ale Parteneriatului în 

cadre competente și acordării asitenței științifico-consultative în promovarea 

activităților economice ale partenerului. 

 Ordinul 16-ab din 26.10.2021 cu privire la organizarea Practicii pedagogice 
la Educația muzicală în învățământul preșcolar a studenților. Coordonatorul 

practicii Angela Leiba și cadrul didactic Ana Fratea, conducător musical în 

IET 46.  

 Acord de colaborare cu Universitatea Pedagogică de Stat în cadrul Practicitii 

pedagogice de licență la PEdagogia Preșcolară, coordonator Ohrimenco 

Aliona 

 Parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației, catedra: Învățământ Primar 
și Educație Timpurie, șef catedră Dna Baraliuc Nadejda, dr., lector universitar 
Dascal Angela. Scopul: Organizarea activităților de formarea continuă a 

cadrelor didactice la nivel national  

 Acțiuni de parteneriat cu DETS sec. Centru: 

- susținerea familiilor numeroase prin scutirea copiilor de plată pentru 

alimentația din grădiniță; 

- lucrări de reparație cosmetică și capitală a instituției, finanțate din fondul 
disponibil al APL; 

- reparația și amenajarea terenurilor de joacă și terenului de sport, finanțate 
din fondul disponibil al APL; 

- dotarea instituției cu mobilier, achiziționate din fondul disponibil a APL; 

 Acțiuni de parteneriat cu Școala: Liceul Teoretic Român –francez Gh. Asachi; 
Liceul Prometeu etc.   

- Vizită cu copiii grupei pregătitoare la careul solemn „Primul sunet”; 

- Organizarea „Zilei ușilor deschise” în grădiniță – martie, în școală – 
aprilie-mai, anual; 

- Organizarea ședinței comune (grădiniță, școală, părinți), referitor la 
familiarizarea părinților cu Regulamentul de înscriere a copiilor din clasa 

I, martie, anual. 

 Acțiuni de parteneriat cu Centrul de sănătate publică, cu Centrul medicilor de 

familie, cu Serviciul de asistență socială din raion prin informarea părinților 

privind promovarea modului sănătos de viață la copii în cadrul ședințelor cu 

părinții, 

Constatări Se atestă acorduri de colaborarea cu partenerii educaționali. 

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.  

 

Domeniu: Capacitate instituțională  

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

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

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

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

pentru toți copiii 

Dovezi   Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022, Capitolul 5.1. 

Activitatea Consiliului de Administrație;  

 Procese-verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație; 

 Mapa cu materiale de la ședințele Consiliului de Administrație; 

 Ordinul nr. 65-ab din 17.09.2021, cu privire la constituirea Consiliului de 
administrație; 

 Instituția de învățământ informează părinții prin intermediul:  
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- panourilor informative; 

- informații privind desfășurarea procesului educațional în grupe: harta 
proiectului tematic, scrisoare către părinți cu privire la un proiectul tematic, 

rezultatele activității copiilor, cutia de dorințe; 

- Grupuri Viber formate. 

 Examinarea și plasarea proiectului de buget al instituției pentru anul 2022, pe 
saitul instituției și panou informativ. 

 Procese-verbale ale ședințelor cu părinții pentru anii de studii 2021-2022; 

 Activități realizate împreună cu părinții, reprezentanții APL în anul de studii 
2021-2022:  

 Ședințe ale Consiliului de administrație, conform planului de activitate/la 

necesitate, anual. Scopul: asigurarea respectării prevederilor legale de 

organizare și funcționare a instituției; 

 Ședințe ale Consiliului de Etică, conform planului de activitate/la 

necesitate, anual. Scopul: Coordonarea și monitorizarea aplicării 

normelor de conduită morală de către personalul instituției stipulate în 

Codul de etică al cadrelor didactice, examinarea cazurilor de trafic de 

influență, abuz în serviciu, corupție, delapidare de fonduri, examinarea 

petițiilor și cererilor depuse în scopul verificării respectării normelor de 

etică; 

 Ședințe ale Comisiei multidisciplinare, conform planului de activitate/la 

necesitate, anual. Scopul: Monitorizarea dezvoltării copilului repartizat de 

către SAP pentru a propune menținerea copilului în grupa/instituția 

respectivă sau pentru a i se schimba diagnosticul. Examinarea cazurilor 

de abuz, violență și neglijare a copiilor, luarea deciziilor referitor la 

situația copiilor abuzați și/sau neglijați; 

 Ședințe ale Comisiei de evaluare și atestare, conform planului de 

activitate/la necesitate, anual. Scopul: evaluarea personalului didactic în 

baza SPN, organizarea controalelor interne, evaluarea la nivel de 

instituție a cadrelor didactice aspirante la grad didactic în procesul de 

atestare; 

 Ședințe ale Consiliului reprezentativ al părinților, conform planului de 

activitate/la necesitate, anual. Scopul: sprijinirea parteneriatelor 

educaționale, promovarea imaginii instituției, implicarea în organizarea și 

desfășurarea diverselor activități extracurriculare pentru copii, participarea 

la procesul de luare a deciziilor în favoarea tuturor copiilor, participarea la 

elaborarea, monitorizarea și evaluarea Planului de dezvoltare a instituției 

și revizuirea Politicii instituției legate de prevenirea violenței și abuzului 

asupra copiilor, prevenirea/combaterea corupției, sănătate și nutriție; 

 Activități extracurriculare, conform planului de activitate, anual. Scopul: 

promovarea instituției. 

Constatări Reprezentanții părinților sunt membri ai CA și se implică activ în luarea 

deciziilor. Consiliul reprezentativ al părinților colaborează cu CA și directorul 

instituției în luarea deciziilor pentru beneficiile copiilor. 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

comunității la elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților 

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

Dovezi   Planul de dezvoltare instituțională pentru anii 2019-2024, Componenta: 
Relații cu comunitatea; 

 Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022, Educația parentală 
și Consiliul de Administrație, CEI, Parteneriate educaționale; 
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 Ședință cu părinții organizat de directorului IET 46: 18.05.2022 Monitorizarea 
situației la zi al procesului de alimentație în IET 46 , Organizarea procesului 

educațional în contextul stării de urgență cu respectarea tuturor instrucțiunilor 

în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății copiilor. 

 Activitățile de caritate cu partenerii de comunitate: 23.12.2021 Administrația 

IET 46 a pregătit cadouri de Crăciun pentru toți copii din IET 46.   

 Procese-verbale ale ședințelor cu părinții organizate de cadre didactice: 
„Parteneriat educațional grădinița-familie din prisma respectării RFO, RI, 

proces-verbal nr 4. din 24.05.2022 „Rezultatele anului de studii 2021-2022. 

Probleme și soluții”. 

Constatări Instituția asigură participarea plenară a structurii asociative ale părinților și a 

comunității la elaborarea și transpunerea în viață a documentelor programatice.  

    Administrația și cadrele didactice permanent încurajează părinții să se implice 

în procesul educațional și în activitățile extracurriculare (organizarea 

evenimentelor, 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.  

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   Regulamentul de organizare și funcționare a grădiniței-creșă de copii „Auraș-

Păcuraș”, aprobat la ședința Consiliului de administrație, proces-verbal nr. 01 

din 30.09.2021, cap. II: Misiunea și principiile de organizare a Grădiniței-

creșă nr.46  „Auraș-Păcuraș”;  

 Planul de dezvoltare instituțională pentru anii 2019-2024, 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: 

- O călărorie pe insula Prietenia;  

- Copilăria și drepturile ei; 

- Suntem diferiți, dar egali. 

 Activități extracurriculare: 

- În așteptarea lui Moș Crăciun, 23.12.2021, 

- Mamă eu te iubesc, 2.03.2022 

- Concursul Scena copiilor. Dimplomă de mențiune DGETS 

- 1 iunie-Ziua copiilor, 01.06.2022, 

- Capușa-Fest, 15.06.2022, 

 Expoziții în cadrul Galeriei IET 46:  

- Darurile toamnei, (octombrie 2021); 

- Cel mai original Brăduț (decembrie 2021); 

- Mărțișoare roșioare, (martie 2022); Diplomă de mențiune DGETS  
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- Iarmarocul de Paște, (aprilie 2020); 

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 educaționale, promovând cultura şi 

tradiţiile comunităţilor etnice din Republica Moldova. 

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   Panourile informaționale conțin informație diversă cu privire la 

nondiscriminare. 

 Ordinul nr. 61-ab din 17.09.2021, ordinul nr. 27-ab din 11.04.2022 cu privire 
la intervenția lucrătorilor în caz de ANET.  

 Registrul de evidență a sesizărilor cazurilor de ANET; 

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. 

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   Regulamentul de organizare și funcționare a Grădiniței-creșe nr 46 „Auraș-
Păcurașr”, pct. 7 - Desfășurarea procesului educațional în limba română; pct. 

12 alin. 4. Asigurarea serviciilor socio-educaționale în egală măsură a 

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

limbă, religie, statut socio-economic;  

 Monitorizarea prin controlul tematic a Competențelor de formare a conduitei 

moral affective fișa de ANET al angajaților IET 46. 

 Activități curriculare și extracurriculare cu tematici care cuprind dimensiunea 
culturală, religioasă, etnică: De la inimă la inimă; Suntem diferiți, dar egali; 

O călărorie pe insula Prietenia; 

 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. 

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   Activități de învățare ce reflectă viziuni democratice de conviețuire 

armonioasă într-o societate interculturală: 

 Distracții în curtea grădiniței cu toate grupele de vârstă. 

- Toamna de aur.  

- Vine, vine Anul Nou. 

- Sărbătoarea Mărțișorului. 

- 1 iunie – Ziua copilului. 

- Capușina-Fest. 

 Expoziții:  

- Darurile toamnei, octombrie 2021; 
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- Cel mai original Brăduț, decembrie 2021; 

- Mărțișoare roșioare, martie 2022; 

- Iarmarocul de Paște, aprilie 2022; 

 Activități integrate publice desfășurate de către cadrele didactice la 
domeniul „Sănătate și motricitate.”:  

Tema: Micii pirați în misiune – grupa 4 (mare), Ghindea Diana, 10.11.2021; 

Tema: Iepurașii sportivi – grupa 5 (mică), Pîrgaru Veronica, 12.11.2021; 

Tema: Practicăm sportul de mici ca să creștem voinici – grupa 3 (mare), Catană 

Natalia, 10.11.2021. 

 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, grupa medie; Să ne comportăm 

civilizat la grădiniță, în familie și societate, grupa pregătitoate; Sunt 

copil educat – mă comport civilizat, grupa mare; Bunele maniere, grupa 

mica; Eu sunt mic și educat, grupa creșa.  

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 expoziț iilor, 

activităților integrate, distracțiilor etc. 

 

 

 

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

 

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

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

pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional 

Domeniu: Management 

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

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

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

a serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES 

Dovezi  Prezența docuemntelor de politiccă educațională cu referire la educație 
incluzivă. 

 Regulamentul de evidență, înmatriculare și transfer al copiilor Cap.VI, art.27  

În IET sunt înmatriculați la solicitare toți copii fără restricții și discriminare, 

toți copii din districtul școlar corespunzător. 

 Instrucțiunea de aplicare în educația timpurie incluzivă a Metodologiei de 
evaluare a dezvoltării copilului nr 343 din 22.03.2018); 

 Ordinul 64-ab din 17.09.2021 cu privire la formarea Comisiei 

multidisciplinare IET 46.  

 Dosarul privind activitatea Comisiei multidisciplinare; 

 Demersul nr 06 din 03.02.2021 privind solicitarea de Evaluarea complexă a 
copilului cu CES (1 copil); 

 Activități și jocuri pentru integrarea preșcolarilor cu CES.  

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 
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educației incluzive. Furnizarea de servicii de sprijin și educație pe tot parcursul 

vieții a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive. 

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  Regulamentul de înmatriculare şi transfer al IET; 

 Dispoziții de înmatriculare a numărului de ordine online; 

 Carnetele medicale ale copiilor completate şi monitorizate de asistentul 

medical IET 46. 

 Ordinul 64-ab din 17.09.2021 cu privire la formarea Comisiei 
multidisciplinare IET 46.  

 Registrul de  înmatriculare a copiilor din instituție; 

 Cererile părinţilor de înscriere a copiilor. 

 Platforma de înscriere a copiilor: http://gradinita46.educ.md/; 

 Ordinul 58-ab din 16.09.2021 și ord.nr. 34-ab din 03.05.2022 cu privire 

la crearea Comisiei de evidență, înmatriculare și trasfer a copiilor din anul 

2019-2020; 

 Dosarele copiilor; 

 Identificarea contingentului de copii cu CES în procesul de observare 

pedagogică directă; 

 Fișe de evaluare inițială a caracteristicilor individuale de dezvoltare a 
nevoilor copiilor cu CES (2 copii); 

 Rapoartele privind evaluării inițiale, sumativă a copiilor în baza 

Standardelor de învățare și dezvoltare a copiilor; 

 Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă, a 
limbajului şi comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi 

atitudinilor de învăţare, la finele grupei pregătitoare, cu concluziile şi 

recomandările de rigoare pentru fiecare copil din grupa pregătitoare 

(25.05.2022). 

 Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă, a 
limbajului şi comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi 

atitudinilor de învăţare, cu concluziile şi recomandările de rigoare pentru 

copilul cu CES (12.02.2021) 

 Parteneriate stabilite dintre IET, asistența social, centrul medicilor de 

familie în scopul identificării copiilor cu CES din comunitate;  

 Acordul în scris al părinţilor/ reprezentantului legal pentru desfășurarea  
evaluării complexe a copilului. 

 Referință individual pentru ecaluarea complex a dezvoltării copilului de 

vârstă timpurie nr,30 din 19.03.2021 (1 copil); 

 Procesul verbal nr 1 de evaluare a dezvoltării copilului de vârstă timpurie.  

 (12.02.2021) 

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. 

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 

http://gradinita46.educ.md/
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înmatriculării elevilor [indicatorul se aplică IET, școlilor primare, gimnaziilor, liceelor, 

instituțiilor de învățământ general cu programe combinate]  

Dovezi   Registrul de evidență și înmatriculare a copiilor din instituție; 

 Dosarele copiilor înmatriculaţi după ordinea grupelor; 

 Sistemul unic SIME. 

 Date generale privind rata de instituționalizare; 

 Consultațiile pedagogice individuale cu părinții/ ore metodice cu privire la 

dezvoltarea copilului, comportamentul, progresele copiilor.  

 

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

comunitate, se elaborează acte privind evoluția demografică. 

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

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

funcție de necesitățile copiilor 

Dovezi   Ordinul 64-ab din 17.09.2021 cu privire la formarea Comisiei 

multidisciplinare IET 46.  

 Registrul de evidență a activității Comisiei multidisciplinare; 

 Rapoartele de evaluare a dezvoltării copiilor în baza SÎDC; 

 Fișele de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului în baza SÎDC; 

 Fişa de adaptare şi observare a copiilor în grupă; 

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

confirmată prin Fișele de evaluare a copiilor;  

 Acordul părinților pentru evaluarea copiilor;  

 Procese-verbale ale ședințelor CMI:  

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

 Lista copiilor cu CES care frecventează grădinița (2 copii); 

 Dosarul personal al copilului cu CES. 

Constatări Instituția monitorizează progresul și dezvoltarea fiecărui copil, creează condiții 

pentru dezvoltarea capacităților sale cognitive, abilităților emoționale și asigură 

activitatea comisiei multifuncționale. În anul de studii 2020-2021 în baza 

rezultatelor analizei dosarelor medicale și a observării pedagogice directe au fost 

identificați  1 copil cu CES. 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și 

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

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

sprijin 

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

Consiliului de administrație nr. 1 din 30.09.2021. Capitolul 5.2.: Activitatea 

Comisiei multidisciplinare și a coordonatorului ANET; 

 Proiectările tematice/zilnice pentru anul de studii 2021-2022 în grupele de 
copii, aprobate de metodistul IET instituției; (Agenda proiectării 

activităților); 

 Rapoarte de evaluare a dezvoltării copilului (inițiale și finale) completate de 

cadrul didactic; Rapoarte de evaluare a dezvoltării copilului (finale) 

completate de cadrul didactic pentru debutul școlar; 

 Sistemul unic SIME;  

 Fișele de evaluare inițială, formativă și sumativă ale copiilor întocmite de 
educatori; 

 Portofoliile copiilor; 

 Materiale didactice demonstrative şi de distribuire; 
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 Acte normative privind implimentarea educaţiei incluzive; 

 Ordinul 64-ab din 17.09.2021 cu privire la formarea Comisiei 

multidisciplinare IET 46; 

 Seminarul Comisia multidisciplinară – element structural al incluziunii 

 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; 

 Asigurarea instituției cu cabinet medical.  

Constatări Instituția desfășoară procesul educațional în corespundere cu particularitățile și 

nevoile specifice ale fiecărui copil, în funcție de recomandările SAP, prin 

elaborarea unui set complex de materiale educaționale pentru diversitatea celor 

educați, a curriculumului adaptat, a PEI. 

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   Ordinul 64-ab din 17.09.2021 cu privire la formarea Comisiei 
multidisciplinare IET 46.  

 Registrul proceselor-verbale ale Comisiei multidisciplinare: 

 cu privire la Instrucțiunea de aplicare în educația timpurie a 

Metodologiei de evaluare a dezvoltării copilului; 

 cu privire la informarea cadrelor didactice privind identificarea 

problemelor în dezvoltarea copiilor și asigurarea serviciilor de 

sănătate; 

 cu privire la incluziunea educațională a copiilor cu CES; 

 Fișele post ale angajaților; 

 Scutirea unor copii de plata pentru alimentație: 2021-2022: 1 copil; 

 Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor 
instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, trafic al copilului, 

Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 77 din 22 februarie 2013; 

 Ordinul 27-ab din 11.04.2022 cu privire la intervenția lucrătorilor în cazurile 
de abuz, neglijare, exploatare în IET 46. 

 Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de 

intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar în cazurile 

de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, Ordinul Ministerului 

Educaţiei nr.1049 din 10 octombrie 2014; 

 Registrul de evidenţă a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, 
neglijare, exploatare, trafic al copilului; 

 Fişe de sesizare a cazului suspect de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al 

copilului, afişate pe panourile fiecărei grupe şi în coridorul instituției; 

 Contratele individuale de muncă semnate de angajaţi în care se stipulează 
obligațiunea de a sesiza toate cazurile de violență. 

Constatări Regulamentul de organizare și funcționare a instituției prevede obligativitatea 

cadrelor didactice de cunoaștere și utilizare a mecanismelor de identificare și 

combatere a oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor 

individuale. PDI-ul reflectă mecanisme de identificare și combatere a oricăror 

forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale. Fișele de post 

şi cele de sesizare ale angajaților sau al unui alt martor, actant al unui caz de 

ANET conțin stipulări privind obligativitatea sesizării cazurilor de violență, 
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neglijare, și trafic al copilului. Administrația instituției organizează ședințe de 

informare a tuturor angajaților instituției privind procedura de identificare , 

înregistrare și evaluare inițială a cazurilor suspecte de violență, neglijare, 

exploatare și trafic al copilului. 

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

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

copiilor cu CES 

Dovezi   Regulamentul de organizare și funcționare a Grădiniței-creșă „Auraş-

Păcuraş”, cap. VIII „Programe, metodologii educaționale” prevede: 

 activitățile de îngrijire și educație se desfășoară în baza unei planificări 

tematice, săptămânale și zilnice, care vizează proiectarea tuturor 

activităților în care sunt implicați copiii, respectând programul zilnic 

stabilit de curriculum-ul pentru educația timpurie și metodologia specifică 

de aplicare a acestuia; 

 pentru copiii cu CES procesul educațional este realizat în baza 

programelor individualizate, adaptate la necesitățile copilului, ținând cont 

de recomandările formulate de SAP în rezultatele evaluării complexe; 

 sunt utilizate metodologii didactice care valorează copilul, îl sprijină în 

vederea dezvoltării sale potrivit ritmului propriu, tipului de inteligență și 

stilului de învățare, îi susține motivația copilului printr-o învățare 

experiențială, activă, participativă;  

 instituția este liberă în alegerea formelor, mijloacelor și tehnologiilor 

educaționale care asigură realizarea obiectivelor/strategiilor definite în 

documentele directoare și bunăstarea copiilor; 

 instituția asigură dreptul copilului la joc ca activitate, formă fundamentală 

de învățare, procedeu și mijloc de realizare a demersului educațional, ca o 

deschidere spre libertatea de a alege, potrivit trebuințelor proprii; 

 dotarea didactico-metodică a procesului educațional în instituție se face în 

conformitate cu Standardele minime de dotare. În funcție de necesitățile și 

posibilitățile instituției APL, DETS; DGETS poate decide asupra unei 

dotări superioare celei descrise în SMDIET; 

 Programul de dezvoltare instituțională, componenta Resurse;  

 Planul annual de activitate (PAA), cap.5.4, cap.6 „Planul de activitate al 

Comisiei multidisciplinare intrainstituțională;  

  Lucru individual cu copiii în conformitate cu nevoile speciale ale copiilor; 

 Seminar practic cu cadrele didactice „CMI – element structural al incluziunii 

în IET ”, organizat de Serviciul de Asistență Psihopedagogică, 17.01.2022; 

 Rapoartul cu privire la rezultatele evaluării finale a copiilor;               

Constatări Instituția planifică în actele programatice acțiuni, activități care au ca țintă 

educația incluzivă și nevoile copiilor cu cerințe educaționale speciale. Sunt 

proiectate sporadic activități de promovare a tradițiilor naționale/ locale la care 

participă întreaga instituție. Instituția promovează sporadic diversitatea vieții 

instituției cu programe ce conțin activități cu accentul pe incluziune și 

nondiscriminare, cu activități ce țin de respectarea diferențelor, cu implicarea în 

organizarea majorității factorilor educaționali, a copiilor și părinților.  

În planul strategic și planul annual ale instituției, există activități care au ca țintă 

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

interculturalitatea. 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

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

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

acestor proceduri 
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Dovezi   Planul de dezvoltare instituțională al IET nr.46 pentru anii 2019-2024. 

 Planul anual de activitate al IET nr. 46 pentru a. s. 2021-2022. 

 Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al IET 46 pentru 2021-2022. 

 Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate pe anii 2021-2025, în IET 
nr.46, aprobat la Consiliul de administrație din 04.01.2021.  

 Ordinul nr. 27-ab din 11.04.2022, cu privire la desemnarea coordonatorului 

și instituirea grupului de lucru al acțiunilor de prevenire, identificare, 

raportare cu referire la cazurile de abuz,neglijare, exploatare, trafic  (ANET) 

al copilului;  

 Ordinul 64-ab din 17.09.2021 cu privire la formarea Comisiei 
multidisciplinare IET 46.  

 Fișele de post ale angajaților (cap. Obligațiile angajatului); 

 Fişa de sesizare 

 Registrul de evidență a cazurilor de violență, neglijare, exploatare, trafic al 

copilului; 

 Rapoartele semestriale cu privire la cazurile de abuz, neglijare, exploatare, 
trafic și expediate către DGETS; 

 Afișierul pentru părinți/ Biblioteca pentru părinți cu informații, cărți, pliante 

privind reducerea fenomenului de abuz, neglijență, traffic asupra copilului;  

 Procesele-verbale ale ședințelor cu părinții în cadrul instituției/ grupei. 

 Implementarea Instrucțiunii privind mecanizmul intersectorial de cooperare 
pentru identificarea, evaluarea, referirea asistența și monitorizarea copiilor 

victime și potențiale victime ale violenței, negligării, expoatării și traficului; 

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

 Ședințe/ seminare de informare/ formare a cadrelor didactice:  
 Organizarea procesului educational în anul de studii 2021-2022 

 Metode constructive de educație – 4-5.10.2021; 

 Managementul comunicării eficiente în IET – 27-28.10.2021; 

 Organizarea alimentației și nutriției copiilor. Cerințele față de blocurile 

alimentare din IET – 21.12.2021; 

 CMI – element structural al inccluziunii în IET – 17.01.2022 

 Rolul cadrului didactic în identificarea și raportarea suspectelor de abuz 

– 25.02.2022; 

 Şedinţele cu părinţii privind asigurarea siguranţei și protecția copiilor.  

 Ordinul 75-ab din 01.10.2021; 

 Ordinul 86-ab din 15.12.2021; 

 Ordinul 21-ab din 23.02.2022; 

 Ordinul 35-ab din 18.05.2022. 

Constatări În instituție sunt respectate diferențele individuale ale copiilor și aplicate 

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

situațiilor de discriminare. Personalul instituției, partenerii educaționali, părinții 

și copiii sunt informați și instruiți referitor la utilizarea acestor proceduri.  

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

scopul respectării individualității și tratării valorice a lor  

Dovezi   Planul de dezvoltare instituțională al IET nr. 46 pentru anii 2019-2024; 

 Planul anual de activitate al IET nr.46 pentru anul de studiu 2021-2022; 

 Agenda cu proiectări tematice/zilnice pentru anul de studii 2021-2022 în 
grupele de copii, aprobate de metodistul instituției; 

 Registrul de observări şi evaluări a copiilor cu CES; 

 Tabelul generalizator de evaluare al copilului;  
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 Fișele de monitorizare și evaluare a dezvoltăriicopilului în baza SÎDC 

 Oră metodică: Prezentarea cadrelor didactice Reperele metodologice privind 

organizarea procesului educațional în anul de studii 2021-2022. 

 Portofoliile copiilor; 

 Fișa de evaluare și reevaluare a copilului; 

 Raportul anual de activitate a IET nr. 46 pentru a. s. 2021-2022 (Analiza 

rezultatelor educaţionale); 

 Proiectarea/planificarea activității educaționale în instituție pe 4 teme globale 
de integrare curriculară: „Eu și corpul meu”, „Eu ca personalitate”, „Eu și 

ceilalți”, „Eu și lumea înconjurătoare”; 

 Proiectările tematice pentru fiecare grupă, anul de studii 2021-2022, prezente 

în portofoliul educatorilor. 

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

 Raportul anual de activitate a Grădiniței-creșă nr 46 Auraș-Păcuraș pentru a. 

s. 2020-2021 (Analiza rezultatelor educaţionale). 

 Stagii de formare a cadrelor didactice din IET: formator Diana Postu-Blajinu, 
17.01.2022, 25.02.2022; 4-5.10.2021, 27-28.10.21; 

 Proces-verbal nr.01 din 30.09.2021  cu privire la: 

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

planul la consilii/comisii/centru metodic); 

2. Ordinul 77-ab din 13.10.2021 Nota informativă: Rezultatele controlului 
tematic „Evaluarea nivelului de pregătire a instituției către noul an de studii 

2021-2022”; 

3. Aprobarea Regulamentului privind supravegherea video; 

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

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

pentru toate genurile de lucrări și funcții în instituția de educație timpurie;; 

6. Revizuirea-aprobarea Regulamentului intern al grădiniței-creșă nr.46 opii 

„Auraş Pacuraş”; 

7. Aprobarea Programului de activitate elaborat pentru fiecare grupă de 

vârstă, respectând particularitățile de vârstă și curriculumul pentru educația 

timpurie; 

8.  Aprobarea graficelor de desfășurare a gimnasticii, activităților de 

educație fizică, muzică, de repartizare a bucatelor finite; 

9. Aprobarea planului de acțiuni de profilaxie; 

10. Aprobarea meniului model pentru 10 zile; 

11. Aprobarea graficelor de curățenie; 

12. Aprobarea schemei de evacuare din clădire; 

13. Aprobarea Politicii de protecție a copilului; 

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

15. Aprobarea Regulamentului CMI;  

16. Aprobarea Regulamentului Comisiei pentru protecția civilă, securitate și 

sănătate în muncă; 

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

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

sporului pentru performanță; 

19. Reviziurea-aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile şi modul de 

stabilirea sporului cu caracter specific, sporului pentru munca prestată în 

condiții nocive. 

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

Rezultatele îmatriculării copiilor din grupa pregătitoare în clasa I; 
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21. Cu privire la tarifierea cadrelor didactictice, a personalului auxiliar și a 

lucrătorilor de la blocul alimentar; 

22. Raport statistic pentru anul 2021;  

23. Informație referitor la realizarea bugetului instituției pentru anul 

calendaristic 2022; 

24. Informație referitor la organizarea concediilor colaboratorilor pentru anul 

2021-2022; 

Constatări Instituția aplică eficient curriculumul prin diverse activități de cunoaștere și 

evaluare a progresului fiecărui copil prin mecanisme de susținere a 

individualității și tratării valorice a fiecăruia. 

Planificarea cadrelor didactice cuprinde 4 teme globale, cu un număr rezonabil 

de activități care se dezvoltă prin mai multe teme particulare și subteme, 

dezvoltate pe parcursul anului care, la rândul lor, constituie teme pentru proiectul 

tematic. 

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 

Dovezi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seminarul cu tema: Rolul cadrului didactic în identificarea și raprtarea 

cazurilor de abuz din 25.02.2022;  

 Activitățile interactivă „Așa-da, Așa-nu”, cuprinde acțiunile copiilor în 
diferite situații și în familie și în grădiniță;  

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

 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;  

 Panourile informative din grupe, de pe holul instituției cu materialele privind 
protecția copilului în cazuri de discriminare; Panoul din Galeree Drepturile 

copilului. 

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

discriminatorii.  

Cadrele didactice respectă interesele și nevoile copiilor, ritmul propriu de 

dezvoltare și abordează copiii în mod integrat.  

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

mapa electronica și în portofoliul educatorului; 

 Raportul de activitate pentru anul de studii 2021-2022, prezentat în cadrul 
ședinței CA, plasat pe saitul grădiniței.  

 Registrul de evidență a bunurilor materiale; 

 Ordinul 45-ab din 24.08.2021 cu privire la efectuarea inventarierei 
materialelor IET 46; 

 Ordinul 47-ab din 26.08.2021 cu privire la crearea comisiei de lichidarea 

stocului de obiecte și materialelor inutilizabile; 

 Acte, transparența ce vizează procurarea materialelor didactice. 

 măsuri de identificare a surselor necesare pentru dezvoltarea mediului 
educațional se întreprind prin: 
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- „Inventarierea bunurilor materiale-mijloacelor fixe ale instituției, efectuată 
anual, prin Dispoziția Primarului și ordinul directorului instituției; 

- Ordinul 19-ab din 23.02.2022 cu privire la transmiterea bunurilor material 
altui gestionar.   

-  demersuri către APL privind necesități de dotare/ amenajare a mediului 
educațional: 

- Bugetul pentru anul 2021-2022 al IET  nr. 46 plasat la panoul 
informativ și pe saitul http://gradinita46.educ.md/  

- Contracte de donaţie. 

- Ordin nr.04-ab din 04.02.2021 cu privire la transparenţa activității 
procesului educațional. 

- Lucrări de dotare, amenajare realizate: 

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. 

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

la datele de interes public 

Dovezi   Regulamentul de organizare și funcționare  a Consiliului  de Etică , aprobat la 
Consiliul de Administrație, procesul verbal nr 1 din 30.09.2021.  

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

părinților; 

 Dosarele personale ale angajaților și copiilor per grupă. 

 Fișa postului pentru fiecare categorie de angajat, pct.8 (2), Obligațiile 
personalului didactic;  

 Declarație pe propria răspundere ale părinților; 

 Declarație pe propria răspundere ale angajaților; 

 Interzicerea distribuirii publice a pozelor copiilor; 

 Arhiva instituţiei 

 Şedinţele cu părinţii privind asigurarea siguranţei informaţionale ale copiilor.  

 Ordinul 75-ab din 01.10.2021; 

 Ordinul 86-ab din 15.12.2021; 

 Ordinul 21-ab din 23.02.2022; 

 Ordinul 35-ab din 18.05.2022. 

 ordinul 17-ab din 25.01.2022 cu referire la datele cu caracter personal și 
informarea contrasemnătură a angajaţilor cu Legea nr. 133 din 08.07.2011;  

 Prezentarea cazierului judiciar. 

 Acte interne elaborate ce conțin prevederi ce țin de Asigurarea protecției 

datelor cu caracter personal: 

- Regulamentul intern: cap.III „Obligațiunile și drepturile angajatorului și 
salariaților” prevede: 

3.1 Angajatorul instituției preșcolare are următoarele obligațiuni:  

-să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal; 

3.3 Salariații instituției preșcolare au următoarele obligațiuni: 

- să îndeplinească atribuțiile ce îi revin conform fișei postului; 

3.5 Competențe/atribuții în domeniul asigurării protecției copiilor față 

de orice formă de violență: 

Se interzice: 

- afișarea, discutarea și diseminarea datelor cu caracter personal ale 

copiilor și familiilor acestora, inclusiv rezultatele evaluării/dezvoltării 

și comportamentele problematice, în locurile publice și 

persoanelor/instituțiilor neautorizate, 

http://gradinita46.educ.md/
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- accesul copiilor și persoanelor neautorizate la datele cu caracter 

personal ale copiilor, inclusiv registre, baza de date, dosare personale  

 Ordinul 59-ab din 17.09.2021 cu privire la respectarea IOVSC. 

 Ordinul 48-ab din 1.09.2021 cu privire la constituirea Comitetului pentru 

securitatea și sănătate în muncă și aprobarea Regulamentului intern de 

funcționare a comitetului securității și sănătății.  

 Ordinul 67-ab din 24.09.2021 cu privire la instituirea și aprobarea Comisiei 
de etică și integritate al IET 46. 

 Ordinul 64-ab din 17.09.2021 cu privire la formarea Comisiei 
multidisciplinare IET 46.  

 Prevederi privind protecția datelor cu caracter personal în fișa postului pentru 

fiecare categorie de angajat. 

Constatări Instituția asigură protecția datelor cu caracter personal și accesul în limitele 

prevăzute de lege la datele de interes public prin: 

- elaborarea actelor interne ce conțin prevederi privind asigurarea protecției 
datelor cu caracter personal; 

- informarea angajaţilor/ părinților cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 și cu 
articolul 135 pct. p) din Codul educației; 

- confidențialitatea datelor privind examinările medicale, psihologice și 
pedagogice ale copiilor, cu diagnoze indicate de către specialiști. 

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  

 
 Planul de dezvoltare instituțională al IET nr.46 pentru anii 2019-2024  

 Acțiunile realizate în parteneriat cu APL pentru asigurarea unui mediu accesibil 
și sigur pentru copii:  

 Săli de grupe dotate cu mobilier care corespunde vârstei copiilor  (Standarte 

minime de dotare a IET,aprobat prin Ordinul MEC nr.253 din 11.10.2017 ); 

- Cabinet medical dotat cu cele necesare, inclusiv medicamente de primă 
necesitate; 

- Spațiile educaționale și terenul instituției. 

- Sală de muzică; 

- Resurse TIC 

 Raport de autoevaluare privind pregătirea pentru re-deschidere siguranţă 

COVID- 19 în IET; 

 Registrul de dotare a bunurilor materiale; 

 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. 

 Săli de grupă dotate cu mobilier care corespunde vârstei copiilor (Standarde 
minime de dotare a IET, 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.Spațiul instituției este securizat, prin sistemul de semnalizare 

antiincendiară, camere de supraveghere video (1 cameră video). Instituția dispune 

de semnalizatoare luminiscente pentru indicarea direcției de deplasare, deține 

bare 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 elevilor/ 

copiilor 
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Dovezi   Dotarea în grupelor de vârstă a centrelor de interes în desfășurarea cu success 
a activităților. 

 Sedință cu părinții „Utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale și a 

resurselor financiare”;  

 Dotarea grupelor (7 grupe) cu televizoare şi maşini de spălat vase; 

 Rezultatul evaluării spațiilor educaționale din instituție privind asigurarea 
didactico-metodică a centrelor de activitate și dotarea tehnico-materială a 

spațiilor educaționale conform Standardelor minime de dotare a instituției de 

educație timpurie din SEPTEMBRIE 2021; 

 Realizarea ședințelor cu părinții online pe platform Google-meet: 

 Ordinul nr. 45-ab din 24.08.2021 cu privire la evidența și păstrarea bunurilor 
materiale;  

 Demersul nr. către APL cu privire la modificare graficului angajatilor și de 

aflare al copiilor necesarul de cadre pe perioada pandemică; 

 Dotare TIC: proiector -1 , calculatoare - 3, laptop – 2, imprimante - 2, 
televizoare - 7, rețea internet - da, centru muzical – 1, boxe portative -6,  

camere video – 3; 

Constatări Instituția de învățământ aplică suficient mijloace didactice, inclusiv TIC, adaptate 

nevoilor tuturor copiilor, monitorizează adesea dezvoltarea activităților 

educaționale.  

 

 

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  Regulamentul de organizare și funcționare a grădiniței-creșă de copii „Auraș-

Păcurș”, cap.III, art.17, cap.X, secția 1, art.146 prevede dezvoltarea 

profesională a personalului didactic și de conducere este obligatorie pe 

parcursul întregii activități profesionale și se reglementează de Guvern; 

 PDI pentru anii 2019-2024: Componentele sistemului de învățământ  

 Registrul dezvoltării profesionale al fiecărui cadru didactic; 

 Ordinul nr. 87 din 15.12.2021 cu privire la desfășurarea procedurii de evaluare 

pentru lunile ianuarie-martie. 

 Fișa de autoevaluare și evaluare a cadrelor didactice pentru anul de studii 
2021-2022; 

 Ordinul nr. 651 al MECC din 07.07.2022 cu privire la conferirea gradului 

didactic superior Anexa 1. (Fratea Ana) 

 Ordinul nr.880 al DGETS din 07.07.2022 cu privire la conferirea gradului 
managerial doi, Anexa 2. (Pădureț Ecaterina) 

 Publicarea materialelor didactice suport, ghiduri metodologice în promovarea 

imaginiei IET 46 Auraș Păcuraș. 

1. DASCAL, A. Agenda proiectării activităţilor în instituţiile de educaţie 

timpurie. Ch.: Tipogr. Reclama, 2022. 152 p. 

2. DASCAL A., PĂDUREȚ E. Performanța organizațională – direcție 

strategică a IET.  

3. DASCAL A. 180 ACTIVITĂȚI ZILNICE ÎN IET (toamna). 

Print Caro 2021, 96.p. 
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4. DASCAL A. 180 ACTIVITĂȚI ZILNICE ÎN IET (iarna). Print Caro 2022, 96.p. 

5. DASCAL A. 180 ACTIVITĂȚI ZILNICE ÎN IET (primăvara). Print Caro 2022, 

96.p. 

6. DASCAL A. Proiectarea activităților de vară. Print Caro 2022, 96p. 

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. Întru promovarea imaginii instituției dna director și metodistul IET 

46 au elaborat diverse ghiduri si articole științifice în proiecarea managerială.  

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

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

elevilor 

Dovezi   Raportul anual privind realizarea procesului educațional din instituție în anul 

de studii 2021-2022 plasat pe saitul gradinitei www.gradinita46.educ.md; 

 Panoul cu informaţii relevante privind serviciile educaţionale prestate de 
instituţie;  

 Procesul-verbal al Consiliului pedagogic nr. 04 din 31.05.2021 cu privire la 

bilanțul activității colectivului pedagogic pentru anul 2021-2022;  

 Raportul de activitate al managerului pentru perioada anului de studiu 2021-
2022 

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.  

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

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

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

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi   Registru de procese-verbale ale ședințelor CA; 

 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; 

 Procese-verbale ale ședințelor Consiliului reprezintativ al părinților; 

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

 Dosarele cu activitatea Consiliilor/ comisiilor din instituție: Consiliul 
pedagogic, Consiliul de administrație, Consiliul de etică, CMI etc. 

 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, Consiliului reprezentativ 

al părinților prin: 

- afișarea deciziilor pe panoul informativ din holul instituției, 

- anunțarea realizării deciziilor la fiecare început de ședință; 

- participarea părinților și cadrelor didactice la ședințe;  

 Planul de activitate al Consiliului de administrație pentru anul de studii 
2021-2022, aprobat de directorul instituției. 

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

consiliilor și comisiilor prin participarea părinților ca membri al acestor consilii 

și comisii  și afișarea deciziilor pe panoul din holul instituției.  

În cadrul instituției se atestă următoarele comisii/ consilii: 

- Consiliul pedagogic; 
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- Consiliul de administrație; 

- Comisia multidisciplinară instituțională; 

- Consiliul de etică; 

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

-   Consiliul reprezentativ al părinților; 

-   Centrul metodic. 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

instituției de învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia 

Dovezi   Activitatea Consiliului de administrație (CA): 

 Proces-verbal nr.01 din 30.09.2021 

 Proces-verbal nr.02 din 30.09.2021 

 Proces-verbal nr. 03 din 29.10.2021 

 Proces-verbal nr. 04 din  30.11.2021 

 Proces-verbal nr. 05 din 27.12.2022 

 Proces-verbal nr.06 din 28.01.2022 

 Proces-verbal nr.07 din 22.02.2022 

 Proces-verbal nr. 08 din 31.03.2022 

 Proces-verbal nr.09 din 29.04.2022 

 Proces-verbal nr.10 din 30.05.2022 

Constatări Instituția asigură organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și cu 

misiunea: teritoriu amenajat, îngrădit (pavilioane, teren de joacă, trotuare etc.); 

încăperi p/u grupa de copii (vestiar, încăperea de grupă, dormitor, bufetul pentru 

distribuirea bucatelor, spălarea veselei, bloc sanitar); cabinet medical și cel 

metodic dotat. Instituția dispune de sală de muzică. Baza materială și didactică în 

anul de învățământ 2021-2022 a fost reînnoită. 

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   Raport SAP, de evaluare și reevaluare a copiilor referiți; 

 Panouri: „Eu astăzi sunt aici”, „Dispoziția mea”, „Calendarul naturii”, „Bursa 
muncii”, „Deserviciul” etc. 

 Echipamentele TIC din instituție: calculatoare, proiector, imprimante, TV, 
centre muzicale; 

 Literatura pentru copii/ literatura metodică; 

 Raportul statistic al instituției din 2019, 2020, 2021; 

 Registrul de inventariere. 

Constatări Instituția este dotată cu TIC în cabinetul directorului, cabinetul metodic , șef de 

gospodărie; grupe, sală festivă, (laptop-uri; printer; printer-xerox; centru muzical, 

televizoare; softuri educaționale; gadget-uri). 

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   Lista de evidenţă a cadrelor didactice şi de conducere din instituţie (2018-2019, 

2019-2020, 2020-2021);  

 Lista de control ale cadrelor didactice cu indicarea funcțiilor deținute 
adăugător; 

 Dosarele personale ale angajaţilor cu dovezi privind angajarea, promovarea, 

pregătirea de specialitate conform prevederilor normativelor în vigoare, pentru 

anii de studii, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. 

 Personalul deține fișa postului contrasemnată, care corespunde cerințelor în 
vigoare; 
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 Fișele de evaluare trimestriale ale angajaților. 

 Registrul de ordine privind angajarea personalului. 

 Ordinul nr. 651 al MECC din 07.07.2022 cu privire la conferirea gradului 
didactic superior Anexa 1. (Fratea Ana) 

 Ordinul nr.880 al DGETS din 07.07.2022 cu privire la conferirea gradului 
managerial doi, Anexa 1. (Pădureț Ecaterina) 

 

Constatări  Conform Listei de tarifare în instituție activează  14 cadre didactice. 

Managerul instituției deține studii superioare și masterat în domeniul educației 

preșcolare, grad didactic unu. 

 Bucătar, deține studii medii speciale, categoria III; 

 Asistenta medicala, deține studii medii speciale, categorie superioară; 

 Deținerea de grade didactice în instituție: 

- grad didactic superior – 2 cadru didactic (metodist, conducător muzical) 

- grad didactic unu  - 1 cadre didactice; (director,) 

- grad didactic doi - 2 cadre didactice; (educatori) 

- grad managerial doi – 1 director. 
- fără grad didactic - 19 cadre didactice. 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi   Planul anual de activitate al Grădiniței-creșe „Auraș-Păcuraș”, 
aprobat la ședința Consiliului de Administrație, proces-verbal nr. 1 din 

30.09.2021;  

 Studierea minuțioasă și aplicarea documentelor de politică 

educațională: SÎDC, CET, CRET și aplicarea lor în practică;  

 Metodologia de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului în 
baza SÎDC; Caiet de observări a educatorului; Program de intervenție în 

grădiniță; Fișe cu informații generale despre copil; Fișe de evidență a 

serviciilor prestate; Model de referință pentru evaluarea complexă a 

dezvoltării copiilor din instituție; Fișe de evaluare a nivelului de dezvoltare 

a copiilor de vârstă preșcolară; Fișe de monitorizare a copilului asistat; 

Proces-verbal de evaluare a dezvoltării copiilor (evaluarea inițială); Lista de 

control pentru identificarea inițială/ reevaluarea problemelor în dezvoltarea 

copilului de 5-7 ani (în baza SÎDC); Raport de evaluare comportamentală: 

Fișa de observare a relațiilor educative ale copilului comportamentele 

principale de acțiune, adaptare și dezvoltare;  

 Ordinul nr 10-ab din 18.01.2022 cu privire la asigurarea transparenței 

activității procesului educațional.  

 Ordinul 32-ab din 15.04.2022 cu privire la numirea utilizatorului cu rol 
de administrator în IET 46 SIME (Dascal A., Pînzari A.) 

 Aprobarea activităților extracurriculare spre realizare în anul de studii  

2021-2022; 

 Ordinul 83-ab din 08.12.2021 cu privire la organizarea Sărbătorilor de iarnă 
în IET 46 

 Ordinul 20-AB din 23.02.2022 cu privire la organizarea Sărbătorilor de 
primăvară în IET 46. 

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

grupele de copii, aprobate de directorul instituției; 

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

Constatări Instituția desfășoară procesul educațional în concordanță cu particularitățile și 

nevoile specifice ale fiecărui copil. Cadrele didactice monitorizează și evaluează 

dezvoltarea copilului, progresele, problemele comportamentale ale copilului. 

Instituția asigură tratarea tuturor copiilor în mod echitabil prin aplicarea 

documentelor de politici incluzive, a curriculumului, prin diverse activități de 

cunoaștere și evaluare a progresului fiecărui copil, prin mecanisme de susținere 

a individualității fiecăruia. Procesul educațional se realizează în baza 

Curriculumului și a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere 

până la 7 ani, aprobate de Ministerul Educației. Pentru copiii cu CES procesul 

educaţional este realizat în baza programelor individualizate, adaptate la 

necesitățile copilului. 

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

finalitățile stabilite prin curriculumul național 

Domeniu: Management 

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

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi   Ordinul nr 87-ab din 15.12.2021 cu privire la desfășurarea procedurii de 

evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților pentru trimestrul 

lunile ianuarie-martie. 

 Planul anual de activitate al instituției pentru 2019-2020, cap. „Control, 
monitorizare, evaluare”; 

 Autoevaluarea/evaluarea nivelului competențelor profesionale și realizarea 

unei educații timpurii de calitate, centrată pe copil: 

 Monitorizarea, evaluarea dezvoltării copiilor și complectarea Rapoartelor 
despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și 

comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare 

din instituție. 

 Monitorizarea și evaluarea dezvoltării copiilor din instituție la început de an 
școlar. 

 Fișe de evaluare a activităților integrate ale cadrelor didactice. 

 Activități de dezvoltare profesională a cadrelor didactice în aplicarea 
Curriculumului pentru educația timpurie realizate în anul de studii 2021-

2022. 

 Proiectarea/planificarea activității educaționale în instituție pe 4 teme globale 

de integrare curriculară: „Eu și corpul meu”, „Eu ca personalitate”, „Eu și 

ceilalți”, „Eu și lumea înconjurătoare”; 

 Proiectările tematice pentru fiecare grupă, anul de studii 2021-2022, prezente 
în portofoliul educatorilor. 

 Reuniunea  metodică on-line în IET 46, organizată de DGETS (aplicația 

google meet din 12-13.08.2021, formator Dascal A.  

 

Constatări Instituția efectuează o monitorizare eficientă și sistematică, asigură realizarea 

standardelor de eficiență a învățării, utilizarea resurselor educaționale, utilizarea 

strategiilor interactive de învățare, inclusiv TIC, în procesul educațional. 

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 anii 2019-2024, Componenta: Resurse; 

 Plan strategic de formare continua a cadrelor didactice; (2019-2021, 2020-
2022) 
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 Planul de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la 
ședința Consiliului de administrație, proces-verbal nr. 01 din 30.09.2021 

conține cap. „Activitatea centrului metodic”; 

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

2020-2024; 

 Rapoarte de autoevaluare a cadrelor didactice în conformitate cu Standardele 
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. Responsabilii din domeniul Securității și sănătății în 

muncă și Protecției civile participă la formări în cadrul Instituțiilor 

abilitate.  
 

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   Dovezi de dotare cu materiale didactice pentru copii, literatura artistică pentru 

copii, literatura metodică pentru cadrele didactice;  

 Lista resurselor materiale didactice existente în instituție, conform 
Standardelor minime de dotare a IET (cărți, jucării, material didactice, 

panouri, inventor didactic și tehnic, mobilier.);  

 Dovezi de dotare a instituției: proiector cu ecran, laptop 2, calculator, 3 

televizoare – 7 (câte unul în fiecare grupă, și un televizor pentru sala de 

festivități), boxe, 2 imprimante.  

 Baza de date cu referire la potențialul didactic la disciplinele de studii;  

 Portofoliile de activitate ale cadrelor didactice;  

 Dosarele personalului angajat; 

 Lista de evidență a cadrelor didactice din instituție;  

 Planul de perspectivă cu referire la atestarea cadrelor didactice/ manageriale 

pentru anii 2020-2024;  

 Bugetul instituției. Planificarea și realizarea resurselor financiare pentru 
materiale didactice, formarea continuă a cadrelor didactice, literatură 

metodică și artistică, jucării; 

 Registru de evidență a bunurilor materiale din instituție/trimestrial; 

 Registrul de evidenţă a contractelor de muncă. 
 

Constatări Instituția dispune de numărul suficient de cadre didactice calificate în domeniu, 

și personal auxiliar, materiale didactice și surse financiare necesare pentru 

realizarea finalităților stabilite prin 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.  

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

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

TIC, în procesul educațional 

Dovezi   Fișe de evaluare a activităților integrate asistate ale cadrelor didactice: : 
Activități publice la dimensiune Educație fizică: 

Tema: Micii pirați în misiune – grupa 4 (mare), Ghindea Diana, 10.11.2021; 

Tema: Iepurașii sportivi – grupa 5 (mică), Pîrgaru Veronica, 12.11.2021; 

Tema: Practicăm sportul de mici ca să creștem voinici – grupa 3 (mare), Catană 

Natalia, 10.11.2021. 
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Activităților extracurriculare: În așteptarea lui Moș Crăciun, 1 iunie-Ziua 

copiilor, Căpușinica-Fest. 

 Expoziții în cadrul Galeriei IET 46: Darurile toamnei, Cel mai original 
Brăduț, Mărțișoare roșioare, Iarmarocul de Paște; 

 Rezultatele monitorizării și evaluării dezvoltării copiilor în baza 

Standardelor. 

 Monitorizarea, evaluarea dezvoltării copiilor și complectarea Rapoartelor 
despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și 

comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare 

din instituție. 

 

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. Proiectarea săptămânală și 

zilnică sunt întocmite conform Scrisorii metodice.  

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   Seminar pentru cadrele didactice: Reperele metodologice prividn 

organizarea procesului educational în anul de studio 2021-2022 (formator 

Dascal A.) 

 Hărțile globale și proiectări tematice pentru anul de studii 2021-2022 și 
în grupele de copii, aprobate de directorul instituției; 

 Portofoliul cadrului didactic; 

 Rapoarte despre dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă, a 
limbajului şi comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi 

atitudinilor de învăţare la finele grupei pregătitoare, înregistrate şi 

semnate de părinţi. 

 Procesul-verbal nr. 01 din 17.09.2020 al ședinței Consiliului pedagogic 

cu privire la proiectarea curriculară în educaţia timpurie; 

  Fișe de asistență la activități: la dimensiune Educație fizică: 
Tema: Micii pirați în misiune – grupa 4 (mare), Ghindea Diana, 10.11.2021; 

Tema: Iepurașii sportivi – grupa 5 (mică), Pîrgaru Veronica, 12.11.2021; 

Tema: Practicăm sportul de mici ca să creștem voinici – grupa 3 (mare), Catană 

Natalia, 10.11.2021. 

 

Constatări Instituția de învățământ monitorizează elaborarea proiectelor de către cadre 

didactice în conformitate cu principiile educației centrate pe copil și pe formarea 

competențelor, contribuie la ajustarea conținuturilor curriculare cu participarea 

copiilor. Proiectele didactice sunt elaborate de fiecare cadru didactic conform 

cerințelor metodologice, se ține cont de interesele și necesitățile copilului în 

raport cu obiectivele preconizate, competențele specifice și unitățile de 

competență ale domeniilor de activitate, utilizând strategii de predare și evaluare. 

Proiectele didactice sunt realizate din perspectiva abordării integrate a 

prevederilor curriculare, cu accent pe domeniile de dezvoltare ale copiilor 

conform vârstei. 

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   Instrument de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului în baza SÎDC;  
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 Fișa de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului, care conține indicatori 
comportamentali, observabili și măsurabili, elaborați în conformitate cu 

Standardele de Învățare și Dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani;  

 Portofoliul copilului cu obiecte concrete, rezultate ”materiale” ale copilului 

(desene, picturi, colaje, puzzle sau construcții elaborate, fișe de lucru 

individual );  

 Fișe de evaluare iniţială și finală a copiilor prezente în toate grupele de vârstă;  

 Tabel generalizator Monitorizarea copiilor la început de an școlar 2021-2022, 
SIME; 

 Control tematic Monitorizarea evaluării dezvoltării copiilor și a complectării 

Rapoartelor despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitive a 

limbajului și comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor 

de învățare; 

 Portofoliile copiilor. 

Constatări Evaluarea dezvoltării copiilor se realizează de către cadrul didactic în baza 

Metodologiei de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului conform 

Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului (vârsta1,5-7 ani) elaborat de 

MECC. Pentru a monitoriza și evalua copiii, educatorul utilizează Instrumentul 

și Fișa de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului, adițional folosește: 

chestionare pentru părinți, alți specialiști, portofolii cu lucrări ale copiilor etc.  

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   PDI, anii 2019-2024, Componenta Relații cu comunitatea  

 PAA, anul de studii 2019-2024, cap.5.3.1.4 prevede planificarea acțiunilor de 

caritate/binefacerilor, concursurilor, expozițiilor, matineelor, spectacolelor, 

anchetări/chestionări ale părinților/cadrelor didactice,  

 Procesul-verbal nr. 02 din al ședinței Consiliului pedagogic cu privire la 
activitățile extracurriculare planificate pentru anul de studii 2021; 

 Planul anual de activitate 2020-2021, capitolul 5.3.1.3 Activități publice; 

 Activități extracurriculare:  
 -  Distracții:   Toamna de aur, Vine,vine Anul Nou, Sărbătoarea Mărțișorului,  1 

iunie – Ziua copilului, Căpușunica-Fest. 

 Concursuri: 
Starturi vesele „Cine face sport de mic crește mare și voinic”. 

Constatări Instituția organizează și desfășoară pe parcursul întregului an, 

activități extracurriculare în cele mai multe privințe conforme misiunii, 

obiectivelor din curriculum și din documentele de planificare, în care 

sunt implicați toți copiii. 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) 

Dovezi   Proiectările globale și proiectările tematice pentru anul de studii 2021-2022 în 
grupele de copii, aprobate de directorul instituției; 

 Registrul de observări şi evaluări a copiilor cu CES; 

 Tabelul generalizator de evaluare al copilului;  

 Fișele de monitorizare a dezvoltării copiilor, în conformitate cu Standardele 

de învățare și dezvoltare a copiilor;  

 Portofoliile copiilor; 

 Rapoartele de evaluare a dezvoltării copiilor; 
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 Mapa cu activitatea CMI. 

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

dezvoltare al fiecărui copil; 

 Proiectarea zilnică ale cadrelor didactice a activităților individuale cu copiii; 

 Fișe de evaluare a activității cadrului didactic în baza Standardelor 
Profesionale Naționale pentru cadrele didactice din IET. 

Constatări Instituția de învățământ oferă sprijin individual copiilor și o comunicare didactică 

eficientă cu aceștia, conectându-le în mod constant rezultatele la standarde și 

sistemul de evaluare prin activități educaționale. Cadrele didactice planifică 

activități integrate care valorifică necesitățile fiecărui copil. Rezultatele evaluării 

cadrelor didactice din instituție în baza Standardelor profesionale Naționale 

pentru cadrele didactice din IET, atestă asigurarea sprijinului individual pentru 

toți copiii.  

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 părinț ilor în 

procesul decizional privitor la optimizarea resurselor 

Dovezi   Regimul zilei la fiecare grupă, aprobat la ședința CA nr.01 din 
30.09.2021; 

 Graficele de desfășurare a gimnasticii, activităților de educația fizică și de 
muzică, plimbărilor, aprobate la ședința CA nr.1 din 30.09.2021; 

 Resursele educaționale din sălile de grupă; 

 Demersuri către APL privind necesități de dotare/ amenajare a mediului 
educational. 

 Dovezi privind participarea părinților în procesul decizional al instituției:  

 Ședință de informare a părinților:  
- Ordinul 75-ab din 01.10.2021; 

- Ordinul 86-ab din 15.12.2021; 

- Ordinul 21-ab din 23.02.2022; 

- Ordinul 35-ab din 18.05.2022. 

Salubrizarea teritoriului; 

Reparații curente; 

 

Constatări Instituția garantează accesul la toate resursele educaționale și în toate cazurile 

asigură participarea copiilor și a părinților la procesul decizional privind 

optimizarea acestor resurse.  

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

de valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 

modificat sau a PEI 

Dovezi   Portofoliile copiilor; 

 Caiet de observări pentru fiecare copil; 

 Fișă de monitorizare a fiecărui copil; 

 Raportul anual de activitate al cadrului didactic pentru anul de studii 2021-
2022, 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, cap.IV 
prevede: 
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-  organizarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină, 

- rezultatele monitorizării evaluării dezvoltării copiilor cu vârsta 6-7 ani 

în baza SÎDC, 

- educația parentală pentru familiile care au copii 0-7 ani; 

 Raportul anual privind rezultatele evaluării copiilor din fiecare grupă de vârstă 
în baza Instrumentului de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului 

elaborat în baza SÎDC; 

 Tabele generalizatoare privind rezultatele evaluării dezvoltării copiilor per 

grupă; 

 Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului  
și comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare, 

la finele grupei pregătitoare pentru fiecare copil cu vârsta de 6-7 ani. 

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

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

exemplului propus de MECC în Scrisoarea metodică anuală. Instituția își 

actualizează în mod constant și în timp util baza de date cu privire la activitatea 

fiecărui copil și mecanismele de utilizare a potențialului lor creativ . 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi   Regulamentul de organizare și funcționare a creșei-grădinițe de copii nr 46. 
„Auraș-Păcuraș”: 

1.  cap.III, art.14 (1;2;3) prevede organizarea procesului educațional 

grădiniță-creșă de copii „Auraș-Păcuraș” are următoarele atribuții 

specifice: 

1. asigură organizarea și desfășurarea procesului educațional la nivelul 

standardelor educaționale de stat, aprobate de MECC; 

2. asigură dezvoltarea globală/holistă sănătoasă a copilului, respectând 

echilibrul între sfera fizică, cognitivă, emoțională, socială și 

personală; contribuie la pregătirea lui pentru incluziunea școlară și 

socială, ținând cont de particularitățile de vârstă și individuale; 

3. asigură atingerea potențialului maxim de dezvoltare de care dispune, 

fiecare copil prin organizarea procesului educațional centrat pe 

copil-pe nevoile, interesele, particularitățile de vârstă și idividuale, 

temperamantul, ritmul propriu de dezvoltare a copilului, stilul de 

învățare, tipul de inteligență, implcând activ copilul în propria-i 

formare și devenire; 

2. cap.VIII „Programe, metodologii educaționale”, art.101 „Grădinița-creșă 

de copii „Auraș-Păcuraș” utilizează metodologii didactice care 

valorizează copilul, îl sprijină în vederea dezvoltării sale potrivit ritmului 

propriu, tipului de inteligență și stilului de învățare, îi susține motivația 

copilului printr-o învățare experiențială, activă, participativă. 

 PAA pentru anul 2021-2022, 
-  cap.5 Managementul educațional prevede planificarea: 

- Consiliul Pedagogice; 

- Consiiliul de Administrație; 

- Comisia de etică și integrare; 

- Comisia multidisciplinară intrainstituțională și a coordonatorului 

ANET; 

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

- Comisia de evaluare internă a educației; 

- Centrul metodic; 

- Centrul de resurse informaționale a familiei; 

- cap. 7 Parteneriate educaționale prevede planificarea:  
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- Parteneriat cu familia; 

- Consiliul reprezentativ al părinților; 

- Parteneriat cu școala; 

- Parteneriate cu alți agenți economici; 

 Publicarea materialelor didactice suport, ghiduri metodologice în promovarea 
imaginiei IET 46 Auraș Păcuraș. 

Matinee:  

Toamna de aur,  

Vine,vine Anul Nou,  

Sărbătoarea Mărțișorului,  

Adio Grădiniță 

1 iunie – Ziua copilului,  

Capușinica-Fest. 

 Expoziții:  Darurile toamnei, Un brăduț original, Mărțișoare roșioare, 

Iarmarocul de Paște,  

Concursuri: 

Starturi vesele „Cine face sport de mic crește mare și voinic”. 

Constatări În instituție promovarea succesului copilului se efectuează prin identificarea, 

valorificarea potențialului creativ al acestuia la activități integrate și 

extracurriculare. 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

 Dovezi   Organizarea și desfășurarea activităților integrate în toate grupurile  de vârstă;  

 Elaborarea sarcinilor didactice diferențiate orientate pe abilitățile individuale 

ale copiilor atunci când lucrează cu ei în centrele de interese, în timpul lucrului 

individual; 

 Fișe de evaluare a activităților integrate asistate ale cadrelor didactice: : 
Tema: Micii pirați în misiune – grupa 4 (mare), Ghindea Diana, 10.11.2021; 

Tema: Iepurașii sportivi – grupa 5 (mică), Pîrgaru Veronica, 12.11.2021; 

Tema: Practicăm sportul de mici ca să creștem voinici – grupa 3 (mare), Catană 

Natalia, 10.11.2021. 

 Proiecte didactice ale activităților curriculare pentru anul de studii 2021-

2022. 

Constatări Instituția de învățământ implică în mod sistematic copiii în învățarea interactivă 

prin cooperare, în învățarea individuală eficientă și obține rezultate pozitive.  

 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

 

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

principiile echității de gen 

Domeniu: Management 

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

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

acestor politici și programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a 

activităților de prevenire a discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și 

orientare în domeniul interrelaționării genurilor 

Dovezi  Regulamentul de organizare și funcționare a creșei-grădinițe de copii „Auraş 
Păcuraş”: 

- art.11 prevede „Misiunea grădiniței-creșă de copii „Auraş Păcuraş constă 

în asigurarea unei educații timpurii de calitate pentru toți copiii cu vârsta de 
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la 2 ani până la 7 ani, prin satisfacerea nevoilor educaționale ale acestora, 

dezvoltarea multilaterală a copiilor și pregătirea lor pentru integritatea 

școlară și socială,  

- art.12 Grădinița-creșă de copii „Auraş Păcuraş” respectă necondiționat 

următoarele principii: 

- (4), prevede „Principiul echității și non-discriminării – serviciile socio-

educaționale oferite asigură în egală măsură oportunități de dezvoltare 

tuturor copiilor, indiferent de rasă, gen, etnie, limbă, religie, statut socio-

economic al familiei, grad de dezvoltare, dizabilitate și alte criterii protejate, 

inclusiv a părinților sau a altor reprezentanți legali ai copilului”; 

- cap.III Atribuțiile grădiniței-creșă de copii Auraş Păcuraş: 

- art.17 Grădinița-creșă de copii „Auraş Păcuraş” nu admite: 

- (5) aplicarea oricăror forme de discriminare/sancțiune care lezează 

demnitatea umană și contravin drepturilor copilului; 

 PDI, anii 2017-2022, Acțiuni și orientări strategice, Obiectivele generale ale 
dezvoltării instituției cap.II Realizarea unui sistem educaţional stabil, 

echitabil, eficient şi relevant prevede: 

- . Formarea personalităţii în raport cu potenţialul acesteia. 

- Asigurarea  de asistenţă psihopedagogică. 

- Combaterea şi preîntâmpinarea violenţei în grădiniță, familie şi in mediul 

social.  

- Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate, cultură 

civică, antreprenorială,artistică,sport,studierea limbii engleză și limbii 

române pentru copiii cu limba de vorbire rusă etc.). 

- Prevenirea şi combaterea marginalizării şi a excluziunii sociale prin 

cuprinderea cu grădinița a tuturor copiilor cu dezabilități/ cerinţe 

educaţionale speciale/ şi din grupuri vulnerabile.  

- Asigurarea accesului la  educaţie minorităților naţionale şi confesiuni 

religioase. 

- Asigurarea evaluării tuturor copiilor din instituție  în conformitate cu 

noile reglementări.  

 PAA, anul 2021-2022, cap.VII Parteneriate educaționale prevede 

planificarea: 

- Parteneriat cu familia; 

- Consiliul reprezentativ al părinților; 

- Parteneriat cu școala; 

- Parteneriate cu alți agenți economici; 

 Plan anual 2021-2022: activități planificate: 
- Activități integrate la toate vârstele de grupă: 

 „Toți copiii sunt egali.  

Drepturile copiilor”; 

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

 Consilierea părinților cu privire la educația de gen:  

- Să creștem și șă educăm copiii cu dragoste. Prevenirea și excluderea 
violenței din mediul educațional; 

 

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

discriminării de gen planificate în planurile strategice și operaționale, prin 

proiectele tematice de promovare a echității de gen, prin informarea copiilor și 

părinților. 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 
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Dovezi   Ordinul 27-ab din 11.04.2022 cu privire la intervenția lucrătorilor în cazurile 
de abuz, neglijare, exploatare în IET 46. 

 Material informativ pentru părinți cu informații ce reflectă educația pentru 

gen; 

 

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

seminare, ore metodice, traininguri, cursuri de formare continua, etc. Anual sunt 

planificate resurse financiare pentru formarea continua a cadrelor didactice, 

procurarea materialului didactic și a literaturii metodice. Cadrele didactice pe 

parcursul zilei demonstrează comportament nediscriminatoriu în raport cu genul 

copiilor. 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

gen 

Dovezi   Regulamentul de organizare și funcționare a Grădiniței-creșe nr 46 „Auraș-
Păcuraș” pct. 12 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;  

 Activități realizate cu părinții în scopul prevenirii discriminării de gen: 

„Diversitatea de gen”, „Politica de protecție a copilului în R. Moldova”:  

 Fișa postului a angajaților/cadrelor didactie;  

 Proiecte tematice, zilnice, activități integrate, activități extracurriculare:  

 1) jocuri de descriere a propriei personalități și a membrilor de familie, 
evidențiind rolurile de gen și povestind cum își imaginează armonia în 

viitoarea sa familie;  

 2) jocuri și activități de identificare a unor organe interne și funcțiile 

acestora;  

 Proiectarea zilnică/ Rutine și tranziții; 

 Agenda educatorului (reflect raportul dintre numărul de băieți și fete); 

 Material informative pentru părinți cu informații care reflect educația pentru 

gen.    

 Activitate extracurriculară Ziua familiei  

Constatări În instituție sunt organizate și desfășurate în cadrul proiectelor tematice activități 

pentru copii, care au drept scop eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate 

de gen 

 

 

 

  

Semnătura cadrului de conducere   _______________________ 

 

 


