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Perioada de evaluare inclusă în raport 01.09 2020-30.08.2021 

Director Eremia Eleonora 
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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

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

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

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

Dovezi   Prezența pașaportului tehnic al instituției de Educație Timpurii nr.75 

 Programul de aflare al copiilor în grădinița nr.75 

  Documentația sanitaro-igienică:  

- Autorizația sanitară eliberată de Agenția Națională pentru Sănătate  

Publică (ANSP), nr. 008090/2021, data emiterii 05.01.2021; (Anexa  1)  

- Autorizația sanitar-veterinară de funcționare, emisă de Agenția  

Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), nr.  

AS1*VF*0034293VF, data emiterii05.12.2017/;   

 Contractul  pentru achiziționarea serviciilor de  evacuare a deșeurilor 

menajere solide, încheiat cu Gospodăria  comunală Chișinău; 

  Documentația medicală:  

 Registrele de evidență în instituție: a bolilor infecțioase, a toxiinfecțiilor  

alimentare,  a morbidității copiilor, a păstrării și  decontării 

medicamentelor, a susținerii examenului medical şi instruirii igienice a 

personalului, privind starea sănătăţii lucrătorilor blocului  alimentar, a 

frecvenţei copiilor per instituție; a copiilor cu maladii  cronice; a bolilor 

somatice; a temperaturii aerului din grupe (zilnic); a traumatismelor la 

copii; a utilizării lămpilor bacteriene pentru  dezinfecție; Planul anual de 

activitate a grădiniței nr.75 , pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la 

şedinţa Consiliului pedagogic nr.1  din  26.09.2020; 

 Planul de acţiuni  managerial cu privire la redeschiderea şi reluarea 

activităţii instituției , în contextul pandemiei COVID-19,  aprobat de 

directorul instituţiei;  

 Ordinul nr. 28 din  02.09.2020, cu privire la informarea personalului 

instituţiei cu instrucţiunea de respectare a regimului sanitar în perioada 

pandemică. 

 Ordinul nr.  36 din  17.09.2020, cu privire la organizarea şedinţelor cu 

părinţii, cu privire la respectarea instrucţiunilor de frecventare a 

grădiniţei pe timp de pandemie; 

 Ordinul nr41  din 05.10.2020, cu privire la redeschiderea instituţiei în 

perioada pandemică COVID- 19. 

 Elaborarea meniului model  zilnic  
Constatări  Monitorizarea respectării cerinţelor sanitaro-igienice şi medicală prin 

care se atestă pregătirea pentru desfăşurarea procesului educational. 
Personalul instituţiei este supus periodic examenului medical, în 

corespundere cu cerinţele în vigoare. Lucrătorul medical completează 

sistematic registrele de evidenţă a stării de sănătate a copiilor şi a 

personalului instituţiei, a acţiunilor de respectare a regimului sanitaro-

epidemiologic. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0.75 Punctaj acordat: - 0.75 
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Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și a securității instituției și a siguranței tuturor  copiilor pe toată durata 

programului educative. 

Dovezi   Prezența și completarea documentației cu privire la evidența copiilor 

(registru statistic al fiecărei grupe în parte.) 

 Graficul de serviciu al educatorilor, prezența și monitorizarea copiilor 

de către cadrele didactice de la grupă, pe parcursul întregii zile Planul 

anual de activitate , pentru anul de studii 2020-2021, Compartimentul 

VI;  

 Consiliul Pedagogic nr.4 din25.03.2021:” Copiii şi siguranţa personală”; 

Notă informativă. 

 Evaluări operative permanente:  

 Controlul fixării securizante a dulapurilor, poliţilor din sala sde grupă, 

sala de muzică; 

 Controlul stării uşilor şi a porţilor pe parcursul zilei, întru evitarea 

persoanelor străine; 

 Controlul respectării de către angajaţi a IOVSC . 

 Ordinul nr. 09 din 01.04.2021, cu privire la respectarea  

 „ Instrucţiunii despre vieţii şi sănătăţii copiilor din instituţie”. 

 Monitorizare operativă 

 Monitorizare operativă din 24.03.2021, cu privire la respectarea 

securităţii muncii, protecţia muncii şi civilă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Registrul de evidenţă a vizitatorilor. 

 Dotarea instituției cu 3 unități de personal de paznici în statele de 

personal. 

 Dotarea instituției cu câte 1 ajutor de educator la fiecare  grupă. 
Constatări  În instituţie permanent se desfăşoară activităţi ce ţin de securitatea şi 

siguranţa copiilor. Securitatea instituţiei şi siguranţa copiilor pe toată 

durata programului educativ este asigurată prin angajarea personalului 

de pază în instituţie, asumarea răspunderii angajaţilor privind securitatea 

copilului prevăzute în Fişa de post şi în Regulamentul de organizare şi 
funcţionare. Fiecare dintre paznici deține un  contract de răspundere 

materială, încheiat cu directorul instituției. 

 Persoanele străine, care vizitează instituţia sunt înregistrate în registru 

de vizite. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0.75 Punctaj acordat: - 0.75 
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Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil 

Dovezi   Asigurarea pentru fiecare copil a câte un loc la masă, pat, scaun. Planul 

anual de activitate pentru a. s. 2020-2021 al Instituției de învățământ 

preșcolar nr.75 (pct. 5.5. Controlul, monitorizarea, evaluarea în 

instituție); ∙   

 Afișierul pentru părinți în cadrul fiecărei grupe cu Programul de  

activitate al grupei. 
Constatări  Instituţia respectă cerinţele de proiectare  a activităţilor educaţionale. 

Planul de activitate al instituţiei conţine acţiuni de monitorizare/ control 

şi informare a părinţilor privind respectarea regimului zilei în grădiniță, 

în conformitate cu Instrucţiunea privind ocrotirea vieţii şi sănătăţii 
copiilor în grădiniță.  Programul zilnic de activitate al grupei, care este 

afişat pe avizierul din fiecare grupă. Fiecare educator la grupă 

elaborează orarul activităţilor anuale, cât şi proiectarea activităţilor 

zilnice. 
Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

psihofiziologice individuale. 

Dovezi   Prezența a 6 săli de grupă funcționale cu 185 copii înmatriculați în 

instituție nr75. Planul anual de activitate  pentru anul de studii 2020-

2021, Compartimentul 1;  

 ( Obiectivul general- 3) aprobat la şedinţa Consiliului pedagogic nr. 01 

din 26.09.2020;  

 Seminarul teoretico- practic nr.3 din 15.02.2021, cu privire la aspectele 

dezvoltării creativităţii respectiv vârstei copiilor”. 

 Ordinul nr. 07-p din 02.10.2020, cu privire la inventariere; 

 Consiliul de administraţie nr.3 din 25.11.2020: „ Rezultatele 

inventarierii bunurilor materiale- mijloacelor fise ale instituției”. 

 Registrul de evidenţă a bunurilor materiale; 

 Raportul statistic nr.85 al instituţiei din 2020; 

 Mese reglabile pentru copii cu 4-6 locuri; 

 Scaune pentru copii, corespunzător particularităţilor de vârstă; 

 Dulapuri pentru haine pentru fiecare copil; 

 Paturi şi lingerie de pat pentru fiecare copil 
Constatări  Instituţia îşi desfăşoară activitatea într-un edificiu acomodat dar dispune  

de spaţii educaţionale adecvate ( dormitor, sala de grupă , dormitor). 

Spaţiul grupei este astfel organizat, încât să permită trecerea liberă de la 

un centru de activitate la altul.. Sălile de ocupaţii sunt dotate cu mobilier 

necesar: scăunele, măsuţe pentru copii, mese de birou pentru educator, 

dulapuri şi etajere pentru jucării, dulap pentru haine adulţi, dulap pentru 

veselă. Fiecare copil din instituţie este asigurat cu un loc la masă, pătuc 
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pentru odihna pasivă, ce corespund nevoilor psihofiziologice individuale 

ale copiilor. Instituţia de învăţământ asigură fiecărui copil un loc de 

lucru la masă, corespunzător taliei, particularităţilor psihofiziologice 
Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

 

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

corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 

Dovezi   Prezența stingătoarelor antiincendiare în număr de 12, amplasate în 

holurile instituției,grupele de vârstă .Dotarea cu  medicamentele 

necesare pentru necesitatea grădiniţei. 

 Procesul-verbal nr. 3 din  27.11.2020 al şedinţei Consiliului de 

administraţie, cu privire la rezultatele controlului epizodic: „ Formarea 

deprinderilor cultural- igienice în diferite momente de regim în timpul 

pandemiei COVID -19;  

 - Consiliul de administraţie nr.5 din 27.01.2021: „ Cu privire la 

respectarea regimului de temperatură în încăperile instituţiei”.  
Informațiile „Dotarea spațiilor educaționale” și „Asigurarea didactico- 

metodică a centrelor de activitate”, prezentate de educatorii instituției;   

 Registrul de inventariere;  

 Registrul de evidență a mijloacelor fixe;  

 Registrul de evidență a produselor igienice;  

 Registrul de evidență a materialelor de uz gospodăresc;  
Constatări  Fiecare grupă dispune de vestiar cu dulapuri pentru fiecare copil în care 

îşi păstrează lucrurile personale . Sălile de grupă sunt înzestrate cu 

suficiente materiale didactice, repartizate pe centre de activitate.  

 Cabinetul medical este dotat cu inventarul şi mobilierul necesar: metru, 

cântar, masă, dulap pentru medicamente, dulap pentru documentaţie, 

panou informativ. 

 Blocul alimentar a fost dotat cu echipamente noi de producţie: maşină 

electrică de tocat carne, frigidere, congelator, vase, containere, 

echipamente de curăţare. 

 Instituţia este asigurată cu 3 calcualtoare, xerox, printer.   

 Sala de muzică este asigurată cu pian, instrumente muzicale, jocuri 

muzicale/ CD, 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj acordat: - 1 
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Indicator 1.1.6. Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care corespund normelor 

sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul  copiilor*(după caz) 

Dovezi   Prezența blocului alimentar a preparării și servirii hranei pentru copii. 

Planul anual de profilaxie a toxiinfecțiilor alimentare și infecțiilor  

intestinale coordonat cu CSP Chișinău ;  

 Afișierul de lângă blocul alimentar cu Lista produselor alimentare  

interzise copiilor din grădiniță; Meniul model pentru zece zile.  

 Autorizația sanitară eliberată de Agenția Națională pentru Sănătate  

Publică (ANSP), nr. 008090/2021, data emiterii 05.01.2021∙ Autorizația 

sanitar-veterinară de funcționare, emisă de Agenția  Națională pentru 

Siguranța Alimentelor (ANSA), nr.  AS1*VF AS1*VF*0034293VF, 

data emiterii05.12.2017/;  p/u perioada nedeterminată 

 Spațiile grădiniței vizitate;  

 Ordunul nr.23 din 01.09.2020, cu privire la constituirea comisiei de 

triere a bucatelor.Blocul alimentar dotat cu utilajul necesar. 
Constatări  Instituția este dotată cu spațiu de preparare și servirea hranei care 

corespunde în totalitate normelor sanitare în vigoare privind siguranța, 

accesibilitatea, funcționalitatea și confortul copiilor. Hrana preparată 

este distribuită în fiecare grupă, conform graficului de eliberare a 

bucatelor. graficul de aprovizionare a grupelor cu hrană şi produse 

alimentare finite 
Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

confort pentru elevi/ copii 

Dovezi   Instituția este dotată cu 6 săli de grupă, respective fiecare grupă fiind 

dotată cu câte 1 bloc sanitar, a care 3 lavoare în fiecare bloc sanitar. 

Spațiile sanitare vizitate; Registrul de igienizare a încăperilor; Cerinţele 

pentru starea sanitară a spaţiilor şi măsurile de dezinfecţie necesare. 

Consiliul Pedagogic nr 4 din 24.03.2021; Întrebarea:  

 „ Formarea deprinderilor de sănătate şi igienă la copiii „; Notă 

informativă 

  Registru de evidență al bunurilor materiale și al ustensilelor sanitare. 
Constatări  Fiecare grupă deține spațiu sanitar, accesibil și funcțional. Se respectă  

normele de plasare a obiectelor de sanitație, mărime (closet, lavoar). 

Toate spațiile sanitare dispun de apă caldă curgătoare. Se asigură  săpun 

lichid pentru igienizarea mâinilor.    

 În 6 grupe , blocurile sanitare sunt dispersate (băieți/fete). 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0.75 Punctaj acordat: - 0.75 
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Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă 

Dovezi   Prezența mijloacelor antiincendiare în număr de 12 , în locurile special 

amenajate pe holurile instituției. 

 Prezența a 4 intrări și ieșiri de rezervă din instituție. Ordinul nr. 44 din 

02.12.2020, cu privire la instruirea personalului didactic cu referire la 

organizarea matineelor de Crăciun; 

 Prezența și asigurarea cu marcaje de ieșire, de direcționare în IET Nr 

.75. Planurile de evacuare pe holurile instituției. 
Constatări  Instituția nr.75 dispune în totalitate de mijloace antiincendiare și de 

ieșiri de rezervă, utizând eficient un sistem de marcaje de direcție și 

monitorizăm permanent funcționalitatea lor.  
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0.5 Punctaj acordat: - 0.75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi   Planul anual de activitate al Instituției  nr.75  2020-2021;   

 Proiectele didactice ale activităților integrate, desfășurate de către  

educatori în grupele de copii: Postere de la activități cu copiii privind 

respectarea regulilor de circulație Şedinţa cu părinţii  nr 01 din 

15.09.2020: „ Să prevenim accidentele”; Notă informativă  
Constatări  În grădiniţă se desfăşoară diverse activităţi de învăţare şi respectare a 

regulilor de circulaţie rutieră, a tehnicii securităţii şi de prevenire a 

situaţiilor de risc. 

 Fiecare grupă dispune de suficiente materiale didactice pentru 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţare a regulilor de 

circulaţie, a tehnicii securităţii şi de acordare a primului ajutor. 
Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 7.5 
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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   Organizarea ședințelor cu părinții cu tematici ce țin de cazurile ANET, 

grupele 4,5,6. 

 Planificarea și oglindirea în atingerea obiectivului ce ține de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic în planul anual de activitate a IET nr.75. 

 Desfășurarea webinariilor, seminarelor, orelor metodice, pentru cadrele 

didactice din IET nr.75 în privința cazurilor ANET. 
Constatări  IET nr.75 proiectează sistematic acțiuni de colaborare cu familia, cu 

APL, în sensul protecției copilului, acțiuni de informare . În 
Regulamentul Intern al instituţiei şi în fişele de post ale angajaţilor (la 

capitolul obligaţiile angajatului) se atestă prevederi cu privire la 

comportamentul şi acţiunile salariatului în caz de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului. Comunitatea educaţională este informată 

în privinţa procedurii legale de intervenţie în cazurile ANET prin 

organizarea şedinţelor, afişarea informaţiei, desfăşurarea activităţilor în 

parteneriat cu părinţii. 
Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi   Personal format în număr de 14, având cursuri de formare continua a 

cadrelor didactice din IET nr.75  ce ține de asistență parentală, sprijin 

familial. Procesul-verbal nr. 01 din 25.09.2020 al şedinţei Consiliului de 

administraţie, cu privire la numirea responsabilului ANET; 

 Registrul de evidenţă a sesizărilor; 

 Planul de acţiuni pentru prevenirea violenţei pentru anul de studii 2020-

2021 

 Deținerea gradelor didactice educatorilor din IET nr.75 în număr de 10 

 

Constatări  Instituția nr.75 deține personal calificat prentru prevenirea /intervenția în 

cazurile ANET. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0.5 Punctaj acordat: - 0.5  
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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   Organizarea și desfășurarea Consililului Profesoral, a Consiliului 

Administrativ, a Consiliului de Etică pentru  cadrele didactice din IET 

nr.75 ce ține de combaterea oricărui tip de violență. 

 Desfășurarea orelor metodice, trainingurilor, webinarii online 

educatorilor din IET nr.75  la  comabatrea violenței în families au 

gradiniță. Proiectările zilnice, proiectările didactice ale activităților 

integrate 

 
Constatări  IET nr.75 realizează procesul formativ sistematic pentru copii, adulți 

privitor la combaterea oricărui tip de violență. implicarea cadrelor 

didactice în activități de formare: Instruirile la  distanță (on-line) a 

tuturor cadrelor didactice, privind Metodologia de  organizare și 

realizare a educației parentale pentru familiile cu copii  de 0-7 ani 

(04.05.2020-14.05.2020); În instituție,grupe este amenajat panoul 

informativ cu materiale privind prevenirea şi combaterea 

violenţei.  
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0.75 Punctaj acordat: - 0.75 

 

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

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

comportamentelor dăunătoare sănătății 

Dovezi    Ordinul nr. , nr. 73 din 04.09.2020, cu privire la  constituirea Comisiei 

multidisciplinare instituționale; 

Controalele operative: 

 respectarea regulilor igienice de profilaxie a infecţiei Covid-19 

(septembrie 2020); 

 desfăşurarea acţiunilor de menţinere/ fortificare a sănătăţii în contextul 

pandemiei (septembrie, 2020). 

 Planul de acţiuni pentru prevenirea intoxicaţiilor alimentare pentru anul 

de studii 2020-2021 
Constatări  Panourile informative din instituție conțin materiale sugestive, 

accesibile,  la subiectul drepturile copilului, inclusiv protecția contra 

oricărei forme  de violență. Instituţia dispune de lucrător medical 

calificat. Cabinetul medical este dotat cu echipamentul şi trusa medicală 

necesară pentru acordarea serviciilor de îngrijire medicală de calitate 

atât copiilor, cât şi angajaţilor instituţiei. Este necesară unitatea de 

logoped în grădiniță. 
Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 4.25 
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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   Prezența proiectelor tematice desfășurate în IET nr.75 privind modul 

sănătos de viață, grupele 4,6,3,2,5. 

  Organizarea ședințelor cu părinții privind valorificarea sănătății fizice și 

mintale a copiilor. 

 Organizarea activiților integrate, deschise cu accentual ,,Modul sănătos 

de viață,, Planul de măsuri pentru controlul şi reducerea riscului de 

îmbolnăvire în rândul personalului şi copiilor, anul de studii 2020-2021 
Constatări  Instituția nr.75, și cadrele didactice  în colaborare cu familia, proiectează 

sistematic activități de promovare a valorii sănătății fizice și mintale a 

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

sănătate, de comportamente deviante, probleme psihoemoţionale ale 

copiilor. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1.5 Punctaj acordat: -1.75  

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   Organizarea și desfășurarea trainingurilor, sesiuni de terapie 

educațională, seminare, privind profilaxia copiilor cu probleme 

psihoemoționale.  

 „ Amenajarea mediului educaţional în raport cu cerinţele curriculare şi 

particularităţile de vârstă.” 

 „ Asigurarea condiţiilor optime de organizare şi desfăşurare a serviciilor 

educaţionale extraşcolare”. 

 Expoziţie de carte pentru părinţi: „ Dezvoltarea ghândirii critice la 

copii”; 

 Panoul  pentru părinţi din fiecare grupă regulat se completează cu 

informaţii actuale în profilaxia problemelor psihoemoţionale ale copiilor 
Constatări  Cabinetul metodic este dotat cu resurse metodologice, care permite 

organizarea discuțiilor individuale cu părinții și organizarea  atelierelor 

de grup pentru discuții tematice. Evenimentele cu grupuri mari  de lucru 

se organizează în sala de festivități (muzică), care este dotată  

corespunzător. Informații privind profilaxia problemelor psiho-

emoționale ale copiilor sunt afișate la afișierele pentru părinți.  

 În cadrul ședințelor desfășurate în instituție, atât cadrele didactice, cât și  

părinții sunt informați cu privire la promovarea unui mod sănătos de  

viață. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0.5 Punctaj acordat: - 0.5 
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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   Organizarea activităților integrate de promovare a modului sănătos de 

viață. Planul anual de activitate   pentru anul 2020-2021, aprobat la 

şedinţa Consiliului pedagogic, procesul-verbal nr. 1 din 

26.09.2020,obiectiv 1: crearea condiţiilor optimale pentru păstrarea şi 

consolidarea sănătăţii copiilor 

 Organizarea ședințelor cu părinții referitor la modul sănătos de viață de 

prevenire a riscurilor de surmenaj. Activități realizate în grupele de 

copii;  

  Gimnastica matinală și gimnastica curativă realizată zilnic; 

  Planul de acţiuni pentru prevenirea şi controlul infecţiei Covid-19 

pentru anul de studii 2020-2021; 
Constatări  Anual fiecare cadru didactic planifică și organizează activități integrate 

la  domeniul de activitate Sănătate și motricitate, dimensiunile: 

„Educație  pentru sănătate” și „Educația fizică” (conform 

curriculumului), minim câte  o activitate realizată săptămânal. Zilnic se 

realizează gimnastica  matinală și gimnastica curativă. Sunt realizate 

diverse activități  extracurriculare, expoziții, concursuri ședințe 

părintești la tema ,,Modul  sănătos de viață și prevenirea riscurilor 

pentru sănătate”.   
Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 3.75 

 

Dimensiune I 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 IET nr.75 deține toată documentația 

tehnică, a pazei și asigură 

securitatea copiilor 

 IET nr.75 respectă cerințele de 

proiectare a activităților 

educaționale   

 IET nr.75 asigură un program 

flexibil, echilibrat pentru copii. 
Implicarea activă a părinţilor în 

activitatea grădiniţei prin informarea 

şi antrenarea acestora în activităţi de 

promovare a modului sănătos de 

viaţă, atât la nivel de grupă, cât şi la 

nivel de instituţie 

 Neasigurarea cu personal la 

domeniul tehnica securității. 

Asigurarea insuficientă a unor 

grupe cu mobilier și inventar 

în  corespundere cu 

Standardele minime de dotare 

a IET;  

 Acces relativ al copiilor la 

servicii de sprijin. 
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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   Nu se aplică 

Constatări   

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi   Nu se aplică 

Constatări   

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

copiilor (pagini pe rețele de socializare, reviste și ziare școlare, panouri informative etc.) 

Dovezi   Nu se aplică 

Constatări   

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

evaluare propriului progres 

Dovezi   Nu se aplică 

Constatări   

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard  
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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   Ordinul pe activitatea de bază a Consiliului de Administare 

 Procesele Verbale ale ședințelor cu părinții gr.nr.3, 5,6. Regulamentul 

de organizare și funcționare a  Instituției  nr.75 avizat la ședința 

Consiliului pedagogic, proces-verbal nr.  01 din 26.09.2020, aprobat la 

ședința Consiliului de administrație,  proces-verbal nr. 02 din 

26.09.2020,  (Cap. 10. Participanții socio-educaționali);   

 Crearea și prezența Comitetelor de părinți în fiecare grupă din IET nr.75 
Grupul Viber creat în cadrul fiecărei grupe pentru legătura cu părinţii; 

 Panoul informativ pentru părinţi perfectat în fiecare grupă; 
Constatări  În instituţie se aplică diverse proceduri democratice de delegare şi 

promovare a părinţilor în structurile decizionale. Se respectă procedura 

de alegere a Comitetului de părinţi al grupei, care se realizează în cadrul 

adunării părinţilor. În planificarea anuală de activitate a instituţiei se 

atestă organizarea şedinţelor generale cu părinţii pe diverse subiecte. 

 Panoul informativ pentru părinţi  al instituţiei cât şi cele din grupe 

conţin informaţii cu privire la activitatea instituţie: note informative, 

extrase din ordinule, anunţuri etc. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0.75 Punctaj acordat: - 1 

 

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

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

învățare și odihnă pentru elevi/ copii 

Dovezi   Activităţile realizate în parteneriat cu părinţii:  

 Procurarea şi amenajarea panourilor informative în toate grupele: „Eu 

astăzi sunt aici”, „Dispoziţia mea”, „Afişiere pentru părinţi”, 

„Calendarul naturii”, „Copilul zilei”,„Mesajul zilei”,   „Panoul 

sănătăţii”, „Meniul zilei”, „Matematica”, 

 Parteneriat internațional cu România,semnat de DGETS,. 

 Acţiunile de parteneriat cu APL: 

 
Constatări  Instituţia promovează şi valorifică parteneriate cu reprezentanţii 

comunităţii, pe aspecte ce ţin de interesul copilului cu impact pozitiv în 

ceea ce priveşte îmbunătăţirea condiţiilor educaţionale pentru 

copii.Schimb de experiență cu colegii din România 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0,75 Punctaj acordat: - 0.75 
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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   Prezența Panoului informațional din instituției, transparența executării 

bugetului. Planul anual de activitate al Instituției de învățământ 

preșcolar nr.75  pentru a.  s. 2020-2021, avizat la ședința CP nr. 01 din 

26.09.2020, aprobat la  ședința CA nr. 02 din 26.09.2020,(pct. 5.1.3. 

activitatea Consiliului de administrație);  

  Procesul-verbal nr. 07 din 26.04.2018, al ședinței Consiliului de  

administrație, cu privire la constituirea Consiliului de administrație și  

desemnarea președintelui;  

 Ordinul nr. 73 din 26.09.2020, cu privire la aprobarea componenței  

nominale a Consiliului de administrație;  

 Boxe de idei pentru exprimarea poziției părinților;  

  Raportul de activitate a Instituției  nr.75 , aprobat la  ședința comună a 

Consiliului pedagogic și Consiliului de administrație,  proces-verbal nr. 

01 din 26.09.2020. 
Constatări  Se respectă procedura democratică de constituire a Consiliului de 

administraţie prin discutarea şi delegarea reprezentantului APL, a 

părinţilor, a cadrelor didactice în cadrul şedinţelor deschise şi prin 

emiterea ordinului de constituire. 

 Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de administraţie denotă 

discutarea diverselor subiecte de ordinul administrativ: Pregătirea 

instituţiei pentru noul an de studii, Pregătirea instituţiei pentru sezonul 

rece al anului, Organizarea sărbătorilor de iarnă în instituţie, Totalurile 

controlului tematic etc. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1.75 Punctaj acordat: - 2 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

a altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educațional 

Dovezi   Agenda ședințelor cu părinții de la grupele nr.4,6, 3.Ședințele ginerale 

cu părinții. 

 Prezența Proceselor-Verbale ale ședințelor cu părinții 

 Planul annual 2020-2021 
Constatări  Organizarea trimestrială a ședințelor cu părinții cu diverse tematici ce 

contribuie la pedagogizarea părinților. Părinții sunt implicați în  

organizarea diverselor evenimente, activități extracurriculare, activități  

publice, asigurarea cu rechizite și materiale metodice. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1.5 Punctaj acordat: -1.75 

Total standard 5.5 
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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 tip de funcționare a grădiniței nr.75 

 Regulamentul intern al creșă grădiniță nr.75, coordonat cu Comitetul 

sindical, prezentat şi discutat la şedinţa generală a părinţilor, la şedinţa 

Consiliului de Administraţie, aprobat prin ordinulul nr.01 din 

25.09.2020 (Cap. 6);  

 Fişele de post ale angajaţilor/ a personalului de pază (pct. 3); 

 Planurile anuale de activitate a creșei grădiniței 2020-2021, aprobat la 

şedinţa Consiliului pedagogic, procesele-verbale nr. 01 din 06.09.2020 

 Proiectările calendaristice şi proiectările tematice pentru anul de studii 

2020-2021 în grupele de copii, aprobate de directorul instituţiei. 
Constatări  În grădiniţă sunt create şanse egale de integrare în mediul preşcolar 

tuturor copiilor, respectând provenienţa etnică şi apartenenţa religioasă a 

fiecăruia.  

 Actele reglatorii ale instituţiei promovează sporirea accesului la educaţie 

de calitate pentru toţi copiii, prin asigurarea unui mediu prietenos şi 

respectului faţă de copil ca fiinţă umană cu drepturi depline, care are 

nevoie de îngrijire, educaţie, supraveghere, dragoste şi sensibilitate din 

partea adulţilor. Atât în planificarea anuală a instituţiei, cât şi în 

planificarea cadrelor didactice se atestă activităţi de promovare a 

respectului faţă de oricare copil. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 0.75 Punctaj acordat: - 0.75 

 

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

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

colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea principiilor 

democratice 

Dovezi   Planul anual de activitate a creșei grădiniței, pentru anii de studii  2020-

2021, aprobat la şedinţa Consiliului pedagogic, procesele-verbale nr. 01 

din 26.09.2020  

 Planului de activitate privind prevenirea abuzului în familie şi creșei 

grădiniță; 

 Procesul-verbal nr. 01 din 25.09. 2020 al şedinţei Consiliului de 

administraţie, cu privire la desemnarea coordonatorului acţiunilor de 

prevenire, identificare, raportare cu referire la cazurile de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic al copilului (ANET); 

 Registrul de evidenţă a sesizărilor cazurilor de ANET ; 
 Raportul privind evidenţa sesizărilor cazurilor de ANET ; 

 Registrul de evidenţă a asistărilor la activităţile didactice din instituţie; 
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Constatări  Prin ordinul emis de director, este  numit responsabilul de coordonarea 

activităţilor de prevenire, identificare, raportare, referire şi asistenţă în 

cazurile de violenţă faţă de copii în instituţie. Rapoartele semestriale 

prezentate  denotă lipsa cazurilor de ANET în instituţie. 

 Cu toate că documentele de planificare lasă loc valorificării 

multiculturalităţii, managerul instituţiei monitorizează respectarea 

diversităţii religioase prin asistenţe la activităţile didactice, 

extracurriculare, evaluarea proiectelor didactice.   
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 0.75 Punctaj acordat: - 0.75 

 

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   Ordinul nr. 45 din 02.01.2020, cu privire la numirea 

coordonatorului acţiunilor de prevenire, identificare, raportare 

cu referire la ANET; Panourile din instituție cu informații cu privire 

la nondiscriminare; ∙ Proiectările globale și proiectările tematice pentru 

anul de studii 2020- 2021 în grupele de copii, aprobate de directorul 

instituției;  

 Fişele de post ale angajaţilor IET cu rectificările necesare ce 

ţin de ANET. 
Constatări  Instituţia creează condiţii pentru abordarea echitabilă şi 

valorizantă a fiecărui copil, indiferent de apartenenţa 

culturală, etnică, lingvistică, religioasă şi de identificare a 

stereotipurilor, prejudecăţilor. Panourile din instituţie conţin 

informaţii cu privire la respectarea drepturilor fiecărui copil. 
Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

modului de promovare a valorilor multiculturale 

Dovezi   Proiectările globale și proiectările tematice pentru anul de studii 2020- 

2021 în grupele de copii, aprobate de directorul instituției; 

 Panouri informative în grupe „Drepturile copiilor”;  

 Expoziție cu desenele copiilor;  

 Proiecte didactice ale activităților integrate;  

 Calendarul evenimentelor din instituție; 
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Constatări  Instituţia planifică şi desfăşoară activităţi curriculare şi 

extracurricularecare promovează valori democratice, 

naţionale şi etnice, ce pun în evidenţă convieţuirea 

armonioasă într-o societate interculturală.  

 Managerul instituţiei realizează parteneriate de colaborare cu 

instituţiile reprezentative din localitate. Relaţiile de 

parteneriat sunt constructive, rezultative şi sunt bazate pe 

principiile democratice de colaborare. 
Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 5.5 

 

Dimensiune II 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Crearea condițiilor în implicarea 

copiilor în selectarea tematicilor de 

proiect. 

 Participarea liberă și deschisă a 

copiilor privind drepturile lor. 

 Promovarea și implicarea părinților 

în CA, în procesul de luare a 

deciziilor cu privire la educație. 

 Lipsa de interes din partea 

părinților și neimplicarea în 

procesul educational. 

 

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

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

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

pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul 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 politicilor educaționale cu referire la educația incluzivă . 

 Certificatele de formare continuă a cadrelor didactice cu referire la. 

incluziunea educațională 
Constatări  Conform programului strategic se promovează instruirea 

individualizată, axată pe cerinţele şi capacităţile copilului. În 

planul anual sunt specificate acţiuni de formare a 

competenţelor atât a cadrelor didactice cât şi a părinţilor în 

domeniul educaţiei incluzive şi operaţionalizarea politicii 

instituţionale în domeniul EI. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1.75 Punctaj acordat: - 2 
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Indicator 3.1.2. Funcționalitatea structurilor, a mecanismelor și procedurilor de sprijin pentru procesul de 

înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusiv de evidență și sprijin pentru copiii cu CES 

Dovezi   Ordinul nr. 73 din 04.09.2019, cu privire  la constituirea Comisiei 

multidisciplinare instituţionale (CMI); 

 Registru de evidență a cererilor de înscriere a copiilor;  

  Planul de activitate a Comisiei multidisciplinare pentru anul 2020- 

2021;  

 Registrul de evidență a copiilor din instituție;  

 Cererile de înscriere a copiilor. Fişele de monitorizare a progresului de 

dezvoltare a copiilor; 

 Portofoliile copiilor; 

 
Constatări  Se asigură funcționalitatea structurilor, mecanismelor și procedurilor  

pentru înmatricularea și incluziunea tuturor copiilor.  

 Anual prin ordin se instituie CMI. Fiecare cadru didactic care are în 

grupă copii cu CES elaborează  trimestrial sau după caz PID-uri. 
Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența înmatriculării elevilor 

[indicatorul se aplică IET, școlilor primare, gimnaziilor, liceelor, instituțiilor de învățământ general cu 

programe combinate] 

Dovezi   Rapoartele de evaluare complexă a copiilor eliberate de SAP. Baza de 

date a copiilor din district / Baza de date a copiilor cu CES; ∙ Registrul 

de evidență a copiilor din instituție;  

 Registrul de înregistrare a copiilor ce solicită instituționalizarea; 

 Agenda educatorului;  

 Planul anual de activitate al creșei grădiniței nr.75 , pentru a.  s. 2020-

2021 (p. 3. Contingentului de copii pe vârste și rata  frecvenței);  

 Dosare de evidență a copiilor din instituție;  

 Rapoarte statistice forma 85-edu. 
Constatări  În cadrul instituției există baza de date a copiilor din perioada 2013- 

2019, care conține informații detaliate privind numărul de fete/ băieți,  

numărul de copii din familii monoparentale/ complete/ cu grade de  

invaliditate/ din familii vulnerabile/ cu tutelă. Managerul grădiniței  

monitorizează evoluțiile demografice și elaborează perspectivele de  

școlaritate, duce evidența înmatriculării copiilor și colectează informații  

cu privire la mediul familial.  

 Instituția deține baza de date a copiilor cu CES, registre de evidență și 

monitorizare a copiilor ce urmează a fi instituționalizați și dosare  

personale a copiilor per/grup. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1.5 Punctaj acordat: - 2 
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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   Întocmirea ordinului directorului a Comisiei Multidisciplinară. 

 Întocmirea fișei de dezvoltare a fiecărui copil.  

 Lista copiilor cu CES care frecventează grădinița;  

 Dosarul personal al copilului cu CES;  

  Fișele de evaluare inițială, formativă și sumativă ale copiilor întocmite  

de educatori;  

 Fișele de observare și monitorizare a progreselor copiilor;  

  Registrul de observare a copiilor în grupă;  
Constatări  Dosarul privind activitatea Comisiei multidisciplinare conține 

documentația ce vizează copiii cu CES. Cadrele didactice elaborează  

Planul individual de dezvoltare în corespundere cu necesitățile copilului  

și recomandările stipulate de SAP în Rapoartele de evaluare complexă  a 

dezvoltării copilului elaborat de SAP.  
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 0.75 Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Dovezi    Fișele de observare și monitorizare a progreselor copiilor elaborate în  

conformitate;  

 Registrul de observare a copiilor în grupă. 
Constatări  În anul de studii 2020-2021 în instituţie nu sunt copii cu CES, însă este 

elaborat un set de materiale pentru asigurarea diversităţii învăţării 

 6  cadre didactice (100 %) cât şi managerul au formare profesională 

continuă în domeniul educaţiei incluzive confirmate prin certificate de 

formare. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1.75 Punctaj acordat: - 2 

Total standard 8 
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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   Regulamentul de organizare și funcționare a  creșei grădiniței nr.75 

(Cap. 10. secț. 2. Drepturi și responsabilități ale  personalului instituției 

de educație timpurie);  

  Planul de dezvoltare instituțională al creșei grădiniței nr.75 ,  pentru 

anii 2019-2024 (pct. 4.1. Priorități strategice);  

 Planul anual de activitate al creșei grădiniței nr.75 pentru a.s. 2020-

2021(Pct. 5.2. Activitatea metodică);  

 Proiectările globale și proiectările tematice pentru anul de studii 2020- 

2021 în grupele de copii, aprobate de directorul instituției. 
Constatări  Organizarea diverselor ore metodice, consultații 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.   

 Planul de activitate al Consiliului  de administrație prevede discutarea 

subiectelor ce țin de implementarea  noilor forme de colaborare cu 

familia în vederea prevenirii abuzului.  Fiecare cadru didactic dispune 

cel puțin un exemplar al fișei de sesizare,  cunoaște procedura de 

aplicare a ei. Un exemplar al fișelor expediate se  păstrează în instituție. 
Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

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

cu CES 

Dovezi   Proiectările globale și proiectările tematice pentru anul de studii 2020- 

2021 în grupele de copii, aprobate de directorul instituției;  

 Panourile părintești din grupe, dar și cele de pe holul instituției cu 

materiale cu privire la protecția copilului în cazuri de discriminare,  

proceduri de prevenire a discriminărilor. 
Constatări  Se promovează diversitatea interculturalității în planurile strategice. Se 

asigură în majoritatea acțiunilor șanse egale de incluziune tuturor  

copiilor, informează/ formează frecvent personalul, privind procedurile  

de prevenire, identificare, semnalare, evaluare  

 Educatorii realizează activități cu copiii în care ating acest subiect, în  

special la proiectele tematice „Sunt unic”, „Eu și corpul meu”.  

Materiale informaționale folosite în cadrul activităților demonstrează  

înțelegerea de către pedagogi a esenței aspectului interculturalității. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1.5 Punctaj acordat: - 1.75 
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Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de prevenire, 

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

elevilor/ copiilor și reprezentanților lor legali cu privire la utilizarea acestor proceduri 

Dovezi   Asigurarea șanselor egale de incluziune  copiilor prin îmnatricularea lor 

în IET nr.75. 

 Formarea cadrelor didactice din IET nr.75 prin seminare, ore metodice 

la capitolul prevenirii, identificării și soluționării situațiilor de 

discriminare.  
Constatări  În documentele programatice ale instituţiei se atestă acţiuni ce 

promovează diversitatea şi educaţia incluzivă.  

 Instituţia este gata, metodologic şi logistic, să încadreze copii cu CES.  

Proiectele didactice conţin domenii de interes legate de alte culturi. 

Instituţia planifică şi desfăşoară activităţi curriculare şi extracurriculare 

cu caracter democratic, naţional, etnic ce pun în evidenţă convieţuirea 

armonioasă într-o societate interculturală. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 0.75 Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

individualității și tratării valorice a lor 

Dovezi   Fişele de observare şi monitorizare a progreselor copiilor elaborate în 

conformitate cu Standardele de învăţare şi dezvoltare a copiilor;  

 Portofoliile copiilor; 

 Raport de dezvolatre fizică, socioemoţională, cognitivă a limbajului de 

comunicare, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atuitudinilor de 

învăţare la finele grupei pregătirtoare”.( mai 2021 pentru toţi copiii care 

merg în cl.I) 
Constatări  Instituția tratează toți copiii în mod echitabil, aplicând curriculumulul, 

prin intermediul diverselor activități de  cunoaștere și evaluare a 

progresului fiecărui copil, la necesitate se  adaptează curriculumul 

pentru copiii cu CES.  

 Procesul educațional se realizează în baza Curriculumului (CRET) și a  

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

7  ani (SÎDC), aprobate de Ministerul Educației. Pentru copiii cu CES 

procesul  educaţional este realizat în baza programelor individualizate, 

adaptate la  necesitățile copilului.   

 La finele fiecărui an de studii, cadrele didactice prezintă în cadrul  

Consiliului pedagogic raportul privind evaluarea dezvoltării copiilor. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1.5 Punctaj acordat: - 1.75 
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Indicator 3.2.5. Recunoașterea de către elevi/ copii a situațiilor de nerespectare a diferențelor individuale 

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

Dovezi   Desfășurarea activităților integrate pe interesul copiilor 

 Fișe individuale de evaluare ale copiilor Tabelul generalizator de 

evaluare al copilului;  

 Fișele de monitorizare a progresului de dezvoltare a copiilor; 

 Portofoliile copiilor;  

 Fișa de evaluare și reevaluare a copilului;  

 Materiale didactice ilustrative pe subiectul acceptării diferențelor. 
Constatări  Cadrele didactice planifică activități zilnice orientate spre recunoașterea  

de către copii a situațiilor de discriminare, respectarea diferențelor, prin  

stabilirea de reguli clare, crearea studiilor de caz etc 
Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6.5 

 

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   Dotarea centrului logopedic cu resurse disponibile Planul anual de 

activitate pentru a. s. 2020-2021 al grădinița nr.75 (Cap. 2. Acţiuni de 

dezvoltare a instituţiei pentru anul  curent de studii 2020-2021);  

 Contractul individual de muncă și contractul de răspundere materială  

pentru edificiul instituției, obiectele și echipamentele aflate pe teritoriu  

și pentru toate bunurile din interiorul clădirii încheiat cu paznicii;  

 Mapa „Baza materială a instituției” (demersuri, note informative  

referitoare la îmbunătățirea permanentă a bazei de resurse  

instituționale);  

 Registrul de evidență a bunurilor materiale, inclusiv procurate/ donate  

de partenerii educaționali;  

 
Constatări   Instituţia nu dispune de un sistem de supraveghere video. Instituția 

planifică activități în vederea creării unui mediu educațional  securizant, 

stimulativ, confortabil și incluziv, prin modernizarea  infrastructurii și 

bazei tehnico-materiale 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1.5 Punctaj acordat: - 2 
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Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, la datele 

de interes public 

Dovezi   Păstrarea datelor cu caracter personal al copiilor în dosare ce are acces 

doar persoanele responsabile. Acordul cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal al  angajaților și părinților;  

 Dosarele personale ale angajaților și copiilor per grupă. 

 Ordinul nr. 75 din 20.11.2020, cu privire la protecția datelor cu  caracter 

personal;  

 
Constatări  Se asigură protecția datelor cu caracter personal şi securitatea 

informaţiei care conţine date cu caracter personal în conformitate cu 

legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal (Legea 

nr.133 din 08 iulie 2011). La numirea în funcţie şi pe parcursul 

desfăşurării activităţii educaţionale, fiecare angajat semnează acordul 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 0.75 Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

Dovezi   Instituția nr.75 are 6 grupe funcționale și dotate cu nevoile generale și 

speciale ale copiilor Controlul tematic „ pregătirea IET către noul an de 

studii, asigurarea bazei tehnico-materială" (octombrie, 2020);  

 Consultaţie cu cadrele didactice, cu privire la Organizarea şi planificarea 

spaţiului de învăţare prin amenajarea centrelor de activitate. ( 05. 09. 

2020) 

 Crearea mediului favorabil pentru incluziunea tuturor copiilor. 
Constatări  Se asigură un mediu accesibil pentru incluziunea tuturor copiilor. 

Instituția dispune de spațiu suficient destinat procesului educațional și 

de învățare,  ceea ce asigură un mediu accesibil pentru incluziunea 

tuturor copiilor,  pe majoritatea activității.  

 Mijloacele educaționale, strategiile specifice de  învățare/ comunicare 

sunt aplicate corespunzător necesității copilului:   

           

 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1.75 Punctaj acordat: - 1.75 
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Domeniu: Curryiculum/ proces educațional 

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

tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/ copiilor 

Dovezi   Registrul de observare a procesului instructiv-educativ; Proiectele 

didactice ale activităţilor extraşcolare (matinee, distracţii, activităţi 

muzicale, excursii etc.); 

 Concursuri: 

 „ Fantezie şi creaţie de Anul Nou”- decembrie 2020 

 „ Mărţişor -2021”- martie 2021” 

 „ Crearea de către cadrele didactice a centrului ARTE în fiecare grupă 

de vîrsă.” 

 Expoziţii: 

 „ Darurile toamnei” - septembrie 2020 

  „ Culorile toamnei”etc 

 Proiectarea globală a cadrelor didactice, planificarea zilnică; 

  Instituția conectată la rețeaua Wi-Fi;  

 Registrul de evidență a asistărilor la activitățile didactice din instituție;  

  Fișele de asistență la activități, completate de metodistul/ directorul  

instituției;  

  Notele informative privind rezultatele controlului tematic realizate de  

directorul și metodistul instituției;   

  Grupuri create prin intermediul aplicației de mesagerie Viber pentru  

comunicarea cu părinții.  

  Comunicările cadrelor didactice la subiectul „Dezvoltarea inteligenței  

emoționale la copiii de vârstă preșcolară”, proces-verbal nr. 02 din  

21.11.2020 al ședinței Consiliului pedagogic;  

 
Constatări  Fiecare grupă dispune de întregul material curricular (planuri de 

învăţământ,programule pentru instituţiile de educaţie timpurie, ghiduri 

de aplicare etc.). În instituţie se creează, pentru toţi copiii, condiţii 

necesare învăţării.  

 Instituţia asigură realizarea procesului educaţional prin procurarea de 

resurse didactice şi informaţionale atât din bugetul instituţiei . 

 Grădinița  are pagină WEB. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1.5 Punctaj acordat: - 1.75 

Total standard 6.5 
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Dimensiune III 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Grădinița dispune de calculator. 

 Grădinița are conexiune la internet 

 Grupul Viber creat în cadrul fiecărei 

grupe pentru legătura cu părinţii. 

 Grădinița valorifică resursele 

financiare alocate de APL întru 

crearea unui mediu accesibil pentru 

incluziunea tuturor copiilor. 

 Dotarea insuficientă a spațiilor 

educaționale cu materiale 

didactice și  echipamente TIC. 

Necesitatea instalării rampelor 

de sprijin, apantelor şi 

adaptarea blocului sanitar în 

instituţie. Lipsa Registrului 

proceselor-verbale a şedinţelor 

Comisiei multidisciplinare 

instituţionale; 
 

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   Planul de dezvoltare instituțională al grădiniței nr.75, pentru anii 2021-

2026 (Cap. 4. Strategii de dezvoltare);  

 Planul anual de activitate al Grădiniței nr.75 , pentru a.  s. 2020-2021 

(Cap. 2 Acțiuni de dezvoltare a instituției pentru anul  curent de studii). 
Constatări  Sunt reflectate în planul PAI acțiuni de dezvoltare competențelor 

cadrelor didactice. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1.5 Punctaj acordat: - 1.75 

 

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   Planul zilnic al fiecărui cadru didactic. 

 Planificarea anuală a cadrelor didactice. 

 Derularea evalurii copiilor trimestrial Panoul informativ; 
 Procesele-verbale ale şedinţelor cu părinţii pe grupe; 

 Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază ; 

 Planul individual de dezvoltare personală şi profesională a cadrului 

didactic. 
Constatări  Rapoartele anuale conţin analiza SWOT pe următoarele aspecte: 

Resurse umane, Baza tehnico - materială şi didactică, Procesul 

instructiv-educativ.  
 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 1.5 Punctaj acordat: - 1.75 
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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   Ordinele nr. 31 din 03.08.2020,  cu privire la  constituirea Comisiei 

multidisciplinare;  

 Ordinul nr. 73 din 14.09.2020, cu privire la aprobarea componenței  

nominale a Consiliului de administrație;  

 Ordinul nr. 33 din 20.09.2020, cu privire la constituirea Comisiei de  

atestare pentru a.-2020;  

 Registrul 01-28 de evidență a ordinelor cu privire la activitatea de  bază;  

 Panoul informaţional al instituției şi afişierul părinţilor în grupele de  

copii cu informaţii, decizii ale consiliilor/ comisiilor interne; 

 Dosarele cu activitatea Consiliilor/ comisiilor din instituție: Consiliul  

profesoral, Consiliul de administrație, Consiliul de etică, CMI etc. 
Constatări  Se comunică și se promovează implicarea cat mai transparent în ce 

privește activitatea consiliilor și comisiilor. În instituție se atestă mapele 

Consiliilor/ comisiilor din instituție, care  conțin procese-verbale, note 

informative, rapoarte cu referire la  subiectele abordate etc.   

 
Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia 

Dovezi   Raportul de activitate a grădiniței, pentru anul de studii 2019-2020 

 Registrul de inventariere; 

 Spaţiile educaţionale ale sălilor de grupă bine amenajate în corespundere 

cu cericţele curriculare. 
Constatări  Se asigură organizarea procesului educational în raport cu obiectivele. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1.5 Punctaj acordat: - 1.75 
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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   Documentele conform nomenclatorului pentru instituții 

 Echipamentele TIC din instituție: calculatoare, imprimante, printer,  TV, 

centre muzicale;  

 Literatura pentru copii/ literatura metodică;  

 
Constatări  Instituția dispune de varietate echipamente, materiale didactice, și 

auxiliare curriculare moderne 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1.5 Punctaj acordat: - 1.75 

 

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

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

vigoare 

Dovezi   Statele de personal aprobate de către DGETS 

 Lista de evidență a cadrelor didactice și de conducere 2020-2021 

 Din numărul total de cadre didactice, 75% deţin gradul didactic doi: 

      Tot personalul angajat 100 % deţin studii medii speciale: 

  

Constatări  Este încadrat personalul didactic și personalul auxiliar în grădinița 75 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 0.75 Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

permise de cadrul normativ 

Dovezi    Proiectările globale și proiectări tematice pentru anul de studii 2020- 

2021 în grupele de copii; 

 Fișele de observare și monitorizare a progreselor copiilor elaborate în  

conformitate cu Standardele de învățare și dezvoltare a copiilor;  

 Tabelul generalizator de evaluare al copilului;  

 Portofoliile copiilor. 
Constatări  Instituţia desfăşoară procesul educaţional în concordanţă cu 

particularităţile şi nevoile specifice ale fiecărui copil. 

 Cadrele didactice monitorizează şi evaluează dezvoltarea copilului, 

progresele, problemele comportamentale ale copilului. 
Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 11.5 
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Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport cu 

finalitățile stabilite prin curriculumul național 
Domeniu: Management 

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

raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi   Planul anual de activitate al instituției pentru a.   2020-2021 (Cap. 5.5. 

Control, monitorizare, evaluare);  

 Ordinele privind inițierea controalelor tematice .;  

 Procesele-verbale  ale ședințelor Consiliilor pedagogice, cu privire la 

rezultatele  controalelor;2020-2021  
Constatări  Managerul instituţiei planifică activităţi de monitorizare privind modul 

de realizare a curriculumului prin evaluarea proiectelor didactice, 

asistenţe la activităţile didactice, extracurriculare, evaluarea portofoliilor 

individuale ale copiilor şi a grupei. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0.5 Punctaj acordat: - 0.75 

 

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   Programul de dezvoltare instituţională  , pentru anii 2016-2021  

 Planul anual de activitate , pentru anul de studii 2020-2021 
Constatări  Anual, în instituţie se planifică diverse activităţi de formare 

profesională: seminare, ore metodice, activităţi publice. 
Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

Dovezi   Lista de evidență a personalului pentru anul de studii 2020-2021 

 Statele de personal 

 Asigurarea cu personal 95% 

 Registru de evidență a buburilor materiale 
Constatări  Instuituția nr.75 dispune de număr suficient de resurse educaționale 

(umane, materiale ) pentru realizarea finalităților stabilite prin 

curriculum 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1.5 Punctaj acordat: - 2 
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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   Proiectările globale și proiectări tematice pentru anul de studii 2020- 

2021 în grupele de copii, aprobate de directorul instituției; 

   Registrul de evidență a asistărilor la activitățile didactice din instituție; 

∙ Fișele de asistență la activități, completate de directorul instituției; ∙ 

Portofoliile copiilor; 

 Grupul Viber creat în cadrul fiecărei grupe pentru legătura cu părinții; 
Constatări  Se monitorizează utilizarea resurselor educaționale și aplicarea 

strategiilor didactice interactive în implementarea Curriculumului și 

SÎDC, inclusive TIC, în procesul educational. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1.5 Punctaj acordat: - 1.75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

copil și pe formarea de competențe, valorificând curriculumul în baza Standardelor de eficiență a învățării 

Dovezi   Prezența proiectelor didactice și operaționale  

 Valorificarea obiectelor în baza Standardului, Curriculumului. 
Constatări   Proiectările didactice elaborate de educatori, sunt  aprobate de director . 

Proiectele sunt elaborate corect după structură şi realizează conexiunea 

dintre competenţele specifice, unităţile de competenţă, exemplele de 

activităţi de învăţare şi indicatorii din SÎDC (activităţi de dezvoltare 

personală, activităţi integrate) şi activităţi extracurriculare, precum şi a 

rutinelor zilnice. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1.5 Punctaj acordat: - 1.75 

 

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

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

Dovezi   Fișa individuală per copil. 

 Tabel generalizator per grupă 

 Raportul de evaluare la grupa pregătitoare. 
Constatări  Cadrele didactice monitorizează şi evaluează dezvoltarea, progresele, 

problemele comportamentale ale copilului prin observarea zilnică a 

copilului,prin aplicarea fişelor de  monitorizare a progresului de 

dezvoltare a copilului, a diverselor fişele de evaluare pe parcursul 

anului. La finele anului de studii, cadrele didactice completează Tabelul 

generalizator de evaluare al copilului per grupă. Rezultatele cu privire la 

dezvoltarea evaluării copiilor în baza SÎDC sunt prezentate şi discutate 

la şedinţa Consiliului pedagogic.  
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1.75 Punctaj acordat: - 2 
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Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu misiunea 

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

Dovezi   Planul annual de activitate pentru anul 2020-2021 capitolul 5 

 Scenariile de la activitățile extracurriculare  

 Dramatizări și înscenări în concordanță cu obiectivele din curriculum. 
Constatări  Instituția nr.75 organizează și desfășoară pe parcursul întregului an 

activități în concordanță cu obiectivele din documentele de planificare 

strategică și operațională.. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1.5 Punctaj acordat: - 1.75 

 

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   Proiectarea tematică/zilnică a activităților educațional individualizat. 

 Fișele de observare a copilului 

 Procesele verbale ale ședințelor cu părinții per grupă la final de an an. 
Constatări  Se asigură sprijinul individual pentru copii   

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 12.5 

 

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

educațional 
Domeniu: Management 

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

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

privitor la optimizarea resurselor 

Dovezi   Grădinița NR.75 este dotată cu o sală de festivități  

 Orarul activităților de muzică 

 Proiectările zilnice per grupă cu sarcini de lucru în centrele de interes 

 Ordinul cu privire la aprobarea componenței nominale de administrație  
Constatări  Documentele de planificare prevăd dotarea instituţiei cu materiale 

didactice şi metodice, cu ustensile, dispozitive necesare organizării şi 

desfăşurării procesului educaţional. Pentru desfăşurarea eficientă a 

procesului instructiv-educativ, mediu educaţional din toate grupele de 

vârstă este dotat cu resurse materiale, conform cerinţelor curriculare, cu 

panouri de activitate etc. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1.5 
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Domeniu: Capacitate instituțională 

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

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

sau a PEI 

Dovezi   Rapoartele despre dezvoltarea fizică, personală, socio-emoţională și  

lingvistică a copiilor;  

 Registrul  de evidenţă a rapoartelor despre dezvoltarea  copiilor;  

 Registrul de înregistrare a copiilor ce solicită instituționalizarea; 

 Raportul anual al educatorului;  

 Tabel generalizator de monitorizare/evaluare per/grupă;  

 Portofoliile copiilor;  

 Diplome de participare oferite familiilor la diverse manifestări. 
Constatări  Instituţia deţine şi actualizează anual baza de date privind dezvoltarea 

copilului în baza Standardelor de învăţare şi dezvoltare a copilului. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1.5 Punctaj acordat: - 1.75 

 

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

elevului/ copilului 

Dovezi   Întocmirea Raportului de dezvolate fizică, socio-emoțională, cognitivă, 

a limbajului și comunicării, la finele grupei pregătitoare a copiilor.  

 Regulamentul de organizare și funcționare al instituției capitolul 

III,Atribuțiile instituției,Programe ,metodologii educaționale. 
Constatări  Instituția asigură o politica de promovare a succesului prin diverse  

activități integrate și extracurriculare. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0.75 Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

finală de după ultima virgulă nu se referă la IET] 

Dovezi   Organizarea copiilor la activitățile educaționale  prin centrele de interes, 

manifestând cooperare reciprocă. 

 Formele de organizare a copiilor la activități: pe centre, grup, individual 

etc.( Proiectarea didactică a cadrelor didactice) 
Constatări  În instituția nr.75 încadrează copiii în învățarea interactivă prin 

participarea cooperativă. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1.75 

Total standard 6 
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Dimensiune IV 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Instuituția nr.75 valorifică toate 

resursele  educaționale (umane, 

materiale ) pentru realizarea 

finalităților stabilite prin curriculum. 

 Monitorizarea Standardele de 

eficiență a învățării în procesul 

educațional. 

 

 

 Dotarea insuficientă a 

instituției cu materiale 

didactice și demonstrative,  

planșe și dotarea centrelor 

conform SMDIET;  

 

 

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 al instituției cap II. 

 Activități de prevenire a discriminării de gen. 

 Consilierea copiilor interrelaționării genurilor. 
Constatări  Se promovează politicile și programele educaționale a echitățiii de gen 

prin diverse căi copiilor și părinților  
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1.5 Punctaj acordat: - 1.75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

didactice în privința echității de gen 

Dovezi   Seminare practice cu referire la echitatea de gen. 

 Desfășurarea activităților publice , secvențe 
Constatări  Se promovează politicile și programele educaționale a echitățiii de gen 

prin diverse căi copiilor   
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1.5 Punctaj acordat: - 1.75 

 

 

 

 



35 

 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-cheie ale 

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

Dovezi   Perezența planului  de activitate al cadrului didactic.  

 Poze/Postere aferente de la proiectele tematice. 

 Agenda activităților ( eu și corpul mei,etc) 
Constatări  Sunt realizate activitățile  curriculare și extracuriculare ce reflect 

educația de gen al copiilor. 

 Amenajarea sălilor de grupă eliminând stereotiputile de gen. 
Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 5.5 

 

Dimensiune V 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Sunt realizate activitățile  

curriculare și extracuriculare ce 

reflect educația de gen al 

copiilor. 

 Amenajarea sălilor de grupă 

eliminând stereotiputile de gen. 

 Reflectarea vagă a activităților ce 

țin de promovarea echității de gen, 

în  documentele programatice ale 

instituției;  

 Oferta îngustă de formare 

profesională a cadrelor didactice 

doar pe  anumite segmente și doar 

la nivelul instituției în privința 

educației de  gen. 
 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

Puncte forte Puncte slabe 

  Monitorizarea respectării cerinţelor sanitaro-

igienice. 

 Instituția deține în ordine s documentația de 

politică educațională. 

 Cadre didactice deschise spre schimbare. 

 Transparența financiară 

 Pagina web a instituției. 

 Fluctuația cadrelor didactice. 

 Statele de personal nu corespund 

necesităților instituției. 

 Fondurile bănești nu sunt suficiente 

pentru dotări,procurări,reparații. 

 Lipsa terenului sportiv și sălii de 

sport. 

Oportunități Riscuri 

 Colaborarea cu DETS sl. Buiucani în planificarea 

bugetului. 

 Desemnarea experienței cadrelor didactice. 

 Ineresul cadrelor didactice pentru perfecționare. 

 Lipsa fondurilor bănești prevăzute 

pentru dotări. 

 Migrarea cadrelor didactice  

 Lipsa motivației cadrelor pentru 

studii pedagogice 
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