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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

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

copiilor 

Domeniu: Management 

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

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

Dovezi   Prezența pașaportului tehnic al imobilului numărul cadastral 

0100508022, actualizat în 01.12.2011.(Anexa 1) 

 Programul de aflare al copiilor în grădinița nr.75. (Anexa 2) 

 Documentația sanitaro – igienică: (Anexa 3) 

- Autorizația sanitară eliberată de Agenția Națională pentru Sănătate 

Publică (ANSP), nr. 013152/2022, data emiterii 06.01.2022; 

- Autorizația sanitară – veterinară de funcționară, emisă de Agenția 

Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), nr.ASI *VF* 

0034293VF, data emiterii 05.12.2017;  

 Documentația medicală. (Anexa 4) 

 Registrele de evidență în instituție: a bolilor infecțioase, a 

toxiinfecțiilor alimentare, a morbidității copiilor, a păstrării și decontării 

medicamentelor, a susținerii examenului medical și instruirii igienice a 

personalului, privind starea sănătății lucrătorilor blocului alimentar, a 

fregvenței copiilor per instituție; a copiilor cu maladii hronice; a bolilor 

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

copii; a utilizării lămpilor bacteriene pentru dezinfectare; (Anexa 5) 

 Planul anual de activitate al grădiniței nr. 75, pentru anul de studii 

2021-2022, aprobat la ședința Consiliului pedagogic nr. 1 din 15.09.2021. 

(Anexa 6) 

 Elaborarea meniului model zilnic. (Anexa 7) 

Constatări     Instituția deține în ordine sistemică toată documentația tehnică, sanitaro- 

igienică și medicală obligatorie și monitorizează permanent respectarea 

normelor sanitaro-igienice și securitatea tehnică. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

toată durata programului educativ 

Dovezi   Prezența și completarea documentației cu privire la evidența 

copiilor în situații de risc: (Anexa 1) 

- registru cu date despre copii și statutul familiei în fiecare grupă,  

- fișe de evidență a copiilor din grupurile de risc, 

- registru de evidență a cazurilor de ANET 

- rapoarte privind sesizarea cazurilor de ANET 

 Regulamentul instituței de educație timpurie nr. 75, aprobat la ședința 

Consiliului de administrație nr.1 din 28.09.2020, (Anexa 2) 

 Ordinul nr. 62  din  01.09.2021, ,, Cu privire la combaterea 

fenomenului violenței în IET nr. 75,,; (Anexa 3) 

 Prezența Panoului informațional privind drepturile copilului și fișa de 

sesizare amplasat la loc vizibil, precum și în fiecare grupă;      (Anexa 4) 

 Ordinul nr. 95-ab din 03.01.2021 ”Cu privire la numirea persoanelor 
responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă”; ( Anexa 5) 

 Ordinul nr.94-ab din 03.01.2021 ”Cu privire la numirea persoanei 

reponsabile de securitatea antiincendiară și securitatea electrică”; 
(Anexa 6) 



 Ordinul nr.94-ab din 03.01.2021 ”Cu privire la respectarea cerințelor de 

apărare împotriva incendiilor”; ( Anexa 7) 

 Registrul de înregistrare a instruirilor de apărare împotriva incendiilor 

la instituție; (Anexa 8) 

 Teritoriul instituției este îngrădit cu gard și o poartă de intrare/ieșire; 

(Anexa foto 9) 

 Graficul de serviciu al administratorului de serviciu (Anexa 10) 

 Registru de observări și sugestii a persoanelor de serviciu; (Anexa 10) 

 Ordine de angajare a paznicilor: ordinul nr. 40-P din 01.11.2006; 

ordinul nr. 19- P din 01.10.2013; ordinul nr.183 - P din 

01.09.2020;(Anexa 11) 

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

(Anexa 12)  

 Instrucțiuni de protecție a muncii pentru toate categoriile de angajați   al 

institutiei, (Anexa 13) 

 Registrul de înregistrare a instrucțiunilor de protecție a muncii;  

(Anexa 14) 

Constatări         Instituția deține acte referitoare la paza și asigurarea securității copiilor 

în incinta instituției. Paza și securitatea în instituție este asigurată de către 

personalul de pază fizică (3 angajați prin contract de muncă, control 

medical), fapt ce confirm capacitatea executării funcției și care au primit 

permis pentru executarea funcției în urma instruirii și evaluării cunoștințelor 

în domeniul securității și sănătății în muncă, sub semnături personale. La 

angajare, paznicii iau cunoștință cu prevederile instrucțiunilor la locul de 

muncă, fișa postului, graficul de lucru, fișa de evaluare a riscurilor 

profesionale la locul de muncă (paza de noapte, ziua în zilele de odihnă). 

Teritoriul instituției este îngrădit, sunt porți amplasate la intrare, ce denotă 

securitatea vieții și sănătății copiilor pe durata aflării în instituție. 

        Acest subiect este coordonat și monitorizat permanent de către echipa 

managerială, asistent medical, cadre didactice, cât și de către părinți. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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

Dovezi   Regulamentul IET nr. 75, aprobat la ședința Consiliului de administrație 

nr.1 din 28.09.2019, ordul nr. 60-ab din 01.09.2021, cap. V 

”Programul de activitate al instituției de educație timpurie” ;  

(Anexa 1) 

 Programul de activitate al instituției stabilit prin decizia Primăriei 

municipiului Chișinău, cu un volum de lucru de 10,5 ore, cu începere 

de la 7.30 până la 18.00. (Anexa 2) 

 Instituţia deţine planul-cadru al activităților integrate și al activităților 

extracurriculare aprobate la consiliul pedagogic nr. 1 din 15.09.2021;  

( Anexa 3) 

 Fiecare grupă deține planul-cadru al activităților, orarul activităților și 

Regimul zilei, elaborat cu respectarea particularităților de vârstă și 

curriculumul pentru   educația timpurie, aprobate la consiliul 

pedagogic nr. 1 din 15.09.2021; (Anexa 4) 

 Proiectarea tematică. (Anexa 5) 

 Planul anual, Planul lunar, Planul zilnic al activității cadrelor 

didactice; (Anexa 6) 

 Orarul activităților de muzică aprobat de către directorul IET.  

( Anexa 7) 



 Orarul activităților de educație fizică aprobat de către directorul IET. 

( Anexa 8) 

 Orarul gimnasticii matinale de către directorul IET. (Anexa 9) 

 Ordinul nr. 73-ab din 01.09.2021 ,,Cu privire la numirea membrilor 

comisiei de evaluare interna a calitatii educatiei”, procesul verbal al 
Consiliului pedagogic nr.1 din 15.09.2021. ( Anexa 10) 

 Registrul de evidență a graficului de primire și plecare a copiilor 

acasă. ( Anexa 11) 

 Graficul ieșirii copiilor la plimbare aprobat de către directorul 

instituției.  (Anexa 12) 

 Programul de lucru al lucrătorului muzical. ( Anexa 13) 

   Regimul zilei pentru fiecare grupă de vârstă. (Anexa 14) 

Constatări       În instituție se respectă cerințele de activitate echilibrată și flexibilă 

pentru copiii.  Sunt planificate, coordinate și aprobate planurile anuale 

de activitate a instituției. Instituția realizează un process educațional 

centrat pe copil pe necesitățile, interesele, ritmul propriu și nivelul de 

dezvoltare a fiecărui copil. Orarul activităților curricular poartă un 

character integrat, este elaborate în conformitate cu prevederile anuale 

ale Scrisorilor metodice emise de către Ministerul Educației Culturii și 

Cercetării. Extras din Recomendările metodice sunt repartizate pentru 

fiecare cadru didactic pentru a facilita organizarea și desfășurarea 

corectă a procesului educațional în conformitate cu recomandările 

documentelor de politici educaționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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   Fiecare copil din instituție este asigurat un loc la masă cu scaun 

individual. (Anexa 1) 

 În 85% (6 grupe) mobilierul este conform taliei copiilor, acuității vizuale 

și auditive, cu posibilitatea modificării înălțimii mobilierului, în 

conformitate cu cerințele Standardelor minime de dotare a instituției de 

educație timpurie (SMIED), aprobate prin Ordinul Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării nr. 253 din 11.10.2017. (Anexa 2) 

 Este prezent Registrul de evidență a bunurilor materiale; ( Anexa 3) 

 Ordinul nr. 109-ab din 21.10.2021 ”Cu privire la 

inventarierea bunurilor materiale”; (Anexa 4) 

 Notă informativă privind executarea bugetului cu 

explicarea categoriilor majore de cheltueli efectuate pe 

parcursul anului calendaristic 2021; (Anexa 5) 

 Avizarea pe Panoul informațional din IET nr.75 devizului de 

cheltuieli, extras din bugetul instituției, informații privind planificarea 

și realizarea bugetului; ( Anexa 6) 

 Plasarea extrasului din devizul de cheltuieli, planificarea și realizarea 

bugetului pe pagina web a IET nr.75, pe panoul informative al 

instituției. ( Anexa 7) 

Constatări            Registrul de evidență a bunurilor material reflectă corespunderea 

cerințelor de dotare. Fiecare copil înscris în instituție îi revine câte un 

dulap în antreu, un scaun, un loc la masă, trei ștergare, două seturi de 

veselă, un set de tacâmuri etc. Mobilierul este marcat conform înălțimii 

copilului. Fiecare loc la mobilier este personalizat prin marcaj, sunt în 



conformitate cu particularitățile psihofiziologice a copiilor. 

           În instituție încălzirea este centralizată, există racordare la rețeaua 

de apă – canal a municipiului, dispune de apă caldă și rece, iluminatul e 

corespunzător cerințelor și normelor sanitaro – igienice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

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   Baza didactico – metodică din cabinetul metodic și din sălile de grupă; 

( Anexa 1) 

  Notă informativă privind executarea bugetului cu explicarea 

categoriilor majore de cheltueli efectuate pe parcursul anului 

calendaristic 2021; ( Anexa 2) 

 Implimentarea planului de achiziții pentru anul calendaristic 2022; 

(Anexa 3) 

 Registrul de evidență a bunurilor materiale din instituție; (Anexa 4) 

 Registrul de evidență a inventarului moale din instituție; (Anexa 5) 

 Registrul de evidență a detergenților/mărfurilor de uz gospodăresc; 

(Anexa 6) 

 Proces – verbal privind decontarea materialelor fixe. Acte de decontare; 

(Anexa 7) 

 Registrul de evidență a contractelor de răspundere materială deplină 

pentru angajații IET; (Anexa8) 

 Covorașe de cauciuc la bucătărie și spălătorie; (Anexa 9) 

 Mașini de spălat rufe pentru spălătorie; (Anexa 10) 

 

Constatări             Instituția asigură cu echipamente necesare în limita posibilităților 

pentru organizarea și desfășurarea procesului instructiv – educativ cât mai 

eficient. Cabinetul metodic dotat cu literatură didactică, literatură pentru 

copii, material didactic, fișe, planșe, tablouri, tabele, echipamente 

audiovizule, filme, material grafic, necesar pentru buna organizare și 

desfășurare a procesului educațional. Mediul educațional este amenajat 

corespunzător particularităților de vârstă ale copiilor și cerințelor cerriculare. 

Sistemul de iluminat este funcțional, asigurat cu plafoane închise, fixate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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   Instituția dispune de bloc  alimentar separat cu menirea de prepararea și  

servirea, distribuirea hranei pentru copii. (Anexa foto 1) 

 Fiecare grupă asigură luarea meselor în spațiul de grupă. Fiecare 

grupă dispune de un bufet unde este repartizată hrana și prelucrate 

vasele și tacâmurile. (Anexa foto 2) 

 Responsabilitățile instituției cu referire la acest proces sunt stipulate în 

următoarele documnete: 

- Regulamentului IET nr. 75, aprobat la ședința Consiliului de 

administrație nr.1 din septembrie 2021, cap. VI 

”Organizarea alimentației și sănătății copiilor”; (Anexa 3) 

- Planul anual al IETnr. 75 pentru anul 2021-2022 aprobat la 

Consiliul pedagogic nr.1 din 15.09.20201, Cap. III ,,Asigurarea 

vieții și sănătății copiilor, propagarea modului sănătos de viață”; 



(Anexa 4) 

 Fișele post ale angajaților blocului alimentar/asistentului

de educator/dădacii; (Anexa 5) 

 Meniul-model, aprobat de către CNSP municipiul Chișinău și DGETS 

mun. Chișinău; (Anexa 6) 

 la aprobarea componenței comisiei de triere privind reaspectarea 

normelor naturale și asigurarea alimentației calitative a copiilor;  

(Anexa 7) 

Constatări           Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor împreună cu 

Centrul de Sănătate Publică a evaluat condițiile sanitaro – igienice a 

blocului alimentar din instituție, spațiile și suprafețele de lucru sunt 

suficient dotate cu utilaj tehnologic (rolă, mașină de tocat carne, 

frigidere) ce ar asigura păstrarea corespunzătoare a produselor 

alimentare și desfășurarea corectă a procesului tehnologic de preparare a 

bucatelor pentru copii, vase din inox (cratițe pentru distribuirea 

bucatelor). 

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   Fiecare din cele 6 grupe dispune de bloc sanitar pentru copii, total 6, 

cu separare pe gen (fete / băieți) cu acces deschis și nelimitat, cu lavoare 

pentru spălarea mâinilor; (Anexa 1) 

 Fiecare copil are un dulap individual pentru săpun și ștergar; (Anexa 

foto 2) 

 În fiecare grupă este prezent graficul de igienizare a blocurilor 

sanitare, aprobat de director conform fișei de monitorizare.(Anexa 

foto 3) 

 Pentru angajați funcționează un bloc sanitar separat; (Anexa foto 4) 

 Blocurile sanitare dispun de apă rece și caldă.(Anexa foto 5) 

 Sunt prezente buletine sanitare cu reguli sanitaro-igienice, cum ar fi: 

,,Spălarea corectă pe mâini, Cum ne spălăm corect pe dinți? Cum să 

folosim batista de buzunar?,,  etc.(Anexa foto 6) 

Constatări        Spațiile sanitare din grupe corespund Regulamentului sanitar și sunt 

în conformitate cu particularitățile de vârstă și individualitate ale 

copiilor. Spațiile sanitare sunt conectate la sistemul centralizat de 

canalizare. Sunt conectate la apeduct central. În toate grupele scaunele 

pentru viceu sunt instalate și corespund parametrilor antropometrici a 

copiiilor, în unele grupe sunt instalate scărițe sau suporturi pentru a 

regula înălțimea și a asigura confortul copiilor pentru utilizarea veceului 

mai înalt. În toate grupele lavuarele sunt fixate la înălțimea accesibilă 

copiilor de toate vârstele.   

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

 

 

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

Dovezi   În toate blocurile este plasat Planul de evacuare a persoanelor / 

bunurilor în caz de incendiu; (Anexa foto 1) 

 Holurile instituției sunt amenajate cu marcaje de direcție de evacuare în 

caz de situații excepționale. ( Anexa foto 2) 



 Fiecare grupă are rezervat spațiu separat pentru evacuare în caz de 

încendiu, amenajat corespunzător cerințelor antiincendiare; ( Anexa 
foto 3) 

 Este prezent panoul informativ privind acțiunile în caz de incendiu, 

reguli de prevenire a incendiilor și semne convenționale;  (Anexa 

foto 4) 

 Instituția dispune de Stingătoare – 12 și panoul antiincendiar; (Anexa 

foto 5) 

 Ordinul nr.95-ab din 03.09.2021, ordinul nr. 94-ab din 03.09.2021 

”Cu privire la numirea persoanei responsabile de securitatea 

antiincendiară și securitatea electrică” (Anexa 6) 

 Ordinul DGETS nr. 1448 din 08.12.2021  ”Cu privire la organizarea 

sărbătorilor de iarnă” (Anexa 7) 

 Registrul de înregistrare a instrucțiunilor de apărare împotriva 

incendiilor; (Anexa 8) 

 Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea primei grupe   

de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic. (Anexa 9) 

Constatări        Instituția dispune de minimum de utilaj recomandat de Serviciul 

Protecției Civile și Situațiilor Excepționale. Fiecare grupă de copii este 

prevăzută cu o ieșire de rezervă, deasemenea sunt încă patru ieșiri de 

rezervă pentru spațiile comune. În spațiile comune (coridoare, scări, 

holuri, antreurile blocurilor) sunt acroșate indicatoare de direcțiile spre 

cea mai apropiată ieșire. 

       Stingatoarele pentru fiecare grupă plus blocul alimentar, depozite, 

spălătorie. 

        Sunt acroșate pliante informative cu explicații de folosire a 

stingatoarelor, cu indicații: ,, Ce trebuie de făcut în cazul izbucnirii unui 

incendiu, ușile suplimentare de evacuare sunt marcate cu marcaj special.    

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi   Regulamentul IET nr. 75, cap. XI – Comisiile din IET, art. 

191 Comisia pentru protecția civilă, Securitate și sănătate în 

muncă; (Anexa 1) 

 Planul anual al instituției pentru anul 2021-2022 aprobat la Consiliul 

de administrație nr.1 din 15.09.2021, cap. III Asigurarea vieții și sănătății 

copiilor, propagarea modului sănătos de viață- pt. 4: Respectarea 

IOVSC și pt. 5: Educația pentru sănătate; cap. VII: Managementu 

educational, 7.1 Lucrul cu colaboratorii privind securitatea şi 

sănătatea în muncă şi respectarea drepturilor salariaţilor; (Anexa 2) 

 Ordinul nr. 95-ab din 03.09.2021  ”Cu privire la numirea 

persoanelor responsabile în domeniul securității și sănătății în 

muncă”; (Anexa 3) 

 Ordinul nr.90-ab din 03.09.2021  ”Cu privire la numirea 

persoanei reponsabile de securitatea antiincendiară și securitatea 

electrică”; (Anexa 4) 

 Ordinul nr. 94-ab din 03.09.2021”Cu privire la organizarea aplicațiilor 

practice pe timp de calamități și situații excepționale” (Anexa 5) 

Constatări         Cadrele didactice organizează și desfășoară un ansamblu de 

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

tehnicii securității, prevenirea situațiilor de risc și de acordare a 



premului ajutor. Planificarea tematică pentru fiecare grupă de vârstă 

prevede teme ce vizează transportul și regulile de circulație, informația 

oferită copiilor este adaptată particularităților de vârstă. 

        Excursiile și ieșirile de pe teritoriul grădiniței sunt aprobate prin 

cereri înregistrate în regim special. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 8,25 

 

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   Planul anual al instituției pentru anul 2021 - 2022 aprobat la Consiliul 

pedagogic nr.1 din 15.09.2020, capitolul V: Management educational, 

5.2 Activitatea metodică; Capitolul VI: Parteneriate educaționale; 

(Anexa 1) 

 Plan-cadru al activităților integrate și planificarea tematică pe grupe și pe 

instituție, cu abordarea subiectelor legate de abuz cu copiii, ținând cont de 

particularitățile de vârstă. (Anexa 2) 

 În toate grupele este prezent Planul activităților de educație parentală, cu 
discutarea subiectelor legate de ANET. (Anexa 3) 

 Proces verbal al ședinței Consilului de administrație nr. 2 din octombrie 

2021  privind bugetul pentru anul 2022, în contextul asigurării suficiente 

a instituției cu mijloace de protecție antiincendiară și de electrocutare”. 

(Anexa 4) 

 Registrul de evidență a cazurilor de ANET. ( Anexa 5) 

 Ordinul nr. 65 – ab din 01.09.2021 ,, Cu privere la numirea 

coordonatorului de organizare și intervenție în cazurile de abuz, 

neglijare, exploatare și trafic al copilului în IET nr. 75,,. ( Anexa 6) 

 Ordinul nr. 63 – ab din 01.09.2021 ,, Cu privire la numirea 

responsabilului de evidență și monitorizarea copiiilor din grupul de risc 

din IET nr. 75,,. (Anexa 7) 

 Panoul informative ,, Cu privire la respectarea drepturilor copiilor și 

protecției față de ANET ,,. (Anexa 8) 

 Prezența Fișei de sesizare a cazurilor de ANET în holul grădiniței și în 

vestiarele din fiecare grupă de vârstă. (Anexa 9) 

 Fișele postului educătorilor și a tuturor angajaților – capitolul 4 cu 

referire la Asigurarea protecției copilului față de orice formă de violență, 

capitolul 7 pct. 2  Cu referire la Protecția datelor cu caracter personal ale 

copilului și părinților. (Anexa 10) 

Constatări              Respectarea drepturilor copilului față de orice tip de violență, 

informarea periodică a angajaților, organizarea și desfășurarea diferitor 

activități la subiectul respectiv este permanent în vizorul administrației și a 

cadrelor didactice din instituție. Părinții și comunitatea sunt informați 

despre existența procedurii de ANET, sunt sensibilizați în cadrul diferitor 

activități și ședințe. Nu s-au înregistrat cazuri de ANET în instituție. 

           Angajații și părinții au fost informați cu prevederile IOVSC. Fiecare 

angajat are la locul de muncă ,,Fișa postului,, cu prevederile respective. 

Periodic se sensibilizează referitor IOVSC, intens se colaborează cu 

autoritățile locale în direcții respective. În actele normative de funcționare a 

instituției, fișele de post ale personalului sunt incluse prevederi cu referire la 



obligativitatea protecției copilului și raportării cazurilor de ANET. 

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   Planul strategic de formare și atestare a cadrelor didactice, aprobat la 

ședința Consiliului pedagogic, proces-verbal nr. 01 din 15.09.2021; 

(Anexa 1) 

 Ordinul nr. 65-ab din 01.09.2021 ”Cu privire la desemnarea 

coordonatorului acțiunilor de prevenire, identificare, raportare și referire 

a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și trafic al copilului”; 

 (Anexa 2) 

 Panoul informativ ”Existență fără violență” cu prezența Fișelor de sesizare din 

holul instituției; (Anexa 3) 

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

trafic al copilului, afişate pe panourile fiecărei grupe şi în coridorul 

instituției; ( Anexa 4) 

 Registrul de evidenţă a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic al copilului; (Anexa 5) 

Constatări      Regulamentul intern al instituției și în fișele de post ale angajaților 

(la capitolul obligațiile angajatului) prevede aspect referitoare la 

comportamentul și acțiunile salariatului în caz de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului. 

      Personalul instituției este informat și format prin prin intermediul 

diferitor activități în scopul prevenirii și intervenției în caz de ANET, 

deasemeni, colaborează cu instituțiile legale existente în municipiu, 

pentru asigurarea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil în 

parte. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

Dovezi   Planul strategic de formare și atestare a cadrelor didactice, aprobat la 

ședința Consiliului pedagogic, proces-verbal nr. 01 din 15.09.2021; 

(Anexa 1) 

 Planul de activitate al coordonatorului și grupului de lucru ANET; 

(Anexa 2) 

 Ordin nr.69-ab din 01.09.2021 ,, Cu privire a instituirea 

Comisiei/Consiliului de Etică,, (Anexa  3) 

 Planul anual al Consiliului de Etică pentru anul de studii 2021-2022       

( Anexa 4) 

 Procesele – verbale ale ședințelor cu părinții din anul de studii 2021-

2022. (Anexa 5) 

 Educația parentală. Expediere prin grupul vaiber pentru fiecare părinte  

a informației la subiectul ,, Copilul și emoțiile sale,,. (Anexa 6) 

 Planul de activitate a cadrelor didactice. (Anexa 7) 

Constatări      Cadrele didactice realizează proiecte tematice cu referire la 

diminuarea violenței în relaționarea copil – copil. Părinții au fost 

informați în cadrul ședințelor de părinți, de către președintele Consiliul 



de Etică din instituție despre prevederile Codului de Etică, sursele de 

informare și mecanizmele de sesizare  a cazurilor suspecte de abuz.  

           Fiecare grupă deține în Mapa cu documentație, registrul 

proceselor verbale ale adunărilor părintești. Cadrele didactice desfășoară 

activități de prevenire și combatere a violenței în rândurile copiilor, 

administrația instituției organizează activități de informare a angajaților. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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. 65-ab din 01.09.2021 ”Cu privire la desemnarea 

coordonatorului acțiunilor de prevenire, identificare, raportare și referire 

a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și trafic al copilului”;   

(Anexa 1) 

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

ședința Consiliului pedagogic, nr.1 din 15.09.2020, Activitatea 

Comisiei multidisciplinare și a coordonatorului ANET; (Anexa 2) 

 Ordinul nr. 76-ab din 01.09.2021 cu privire la constituirea Comisiei 

multidisciplinare; (Anexa3) 

 Fișa de sesizare a cazului suspect de abuz, neglijare, exploatare, trafic 

al copilului; (Anexa 4) 

 Informații plasate pe panoul de anunțuri. (Anexa 5) 

 Portofoliile individuale ale copiilor, care ajută la monitorizarea 

progreselor și performanțelor atinse de copil. (Anexa  foto 6) 

 Lucrări efectuate de către copiii. (Anexa 7) 

Constatări       Instituția pune la dispoziția tuturor copiilor servicii de sprijin cu 

privire la asigurarea dezvoltării fizice, mintale și emoționale. Cadrele 

didactice permanent sunt implicate în desfășurarea activităților cu copiii 

pentru prevenirea comportamentelor dăunătoare sănătății copiilor. 

      Copii înmatriculați în instituție au acces la servicii educaționale, 

pentru asigurarea dezvoltării fizice, mentale și emoționale și implicarea 

în activități, joacă, activități individuale sau de grup mic cu specialiștii – 

conducător muzical. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard                4,5 

 

 

 

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   Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022, aprobat la 
ședința Consiliului pedagogic din 15.09.2021; (Anexa 1) 

 Scrisoarea metodică pentru anul de studii 2021-2022, cu accent 

prioritar pe menținearea unui mod sănătos de viață al copiilor în 

perioada pandemică; (Anexa 2) 

 Planuri de activitate a cadrelor didactice pe dimensiunea curriculară 



Educație pentru sănătate; (Anexa 3) 

 Activități de informare, în format online, prin grupurile Viber, listele 

informative și scrisori adresate părinților privind:  (Anexa 4) 

- Responsabilitățile părinților și a instituției referitoare la protecția față de 

COVID-19 (declarația individual a fiecărui părinte) 

- Organizarea alimentației în IET nr. 75 (în cadrul ședințelor de lucru 

online) 

 Orarul activităților de muzică aprobat de către directorul IET (Anexa 5) 

 Orarul activităților de educație fizică aprobat de către directorul IET 

(Anexa 6) 

 Orarul gimnasticii matinale aprobat de către directorul IET (Anexa 7) 

Constatări             Administrația instituției în colaborare cu familia și serviciile publice 

de sănătate, pun accent în cadrul acestei colaborări pe un angajament clar 

stabilit de promovare a stilului de viață sănătos a preșcolarilor din instituție. 

           Cadrele didactice organizează și desfășoară atât în instituție cât și în 

localitate activități de promovare a unui mod de viață sănătos. 

          Angajații dețin controlul medical valabil și certificat de instruire 

sanitaro – igienică. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor 

materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională etc.) 

pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 

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

ședința Consiliului pedagogic nr.1 din 15.09.2021. (Anexa 1) 

 Activitatea Centrului Metodic care este dotat cu mobilier, calculator, 

materiale didactice, jucării educative; (Anexa foto 2) 

 Dotarea Centrului medical; (Anexa foto 3) 

 Planul de lucru a Comisiei Multidisciplinare; (Anexa 4) 

Constatări     Instituția dispune de condițiile fizice, resursele material și 

metodologice pentru profilaxia problemelor psihoemoțională a copiilor. 

     Cadrul didactic, organizează și desfășoară activități individuale și 

collective integrate cu copii. Subiectele abordate în cadrul consiliilor 

pedagogice prevede instruirea și formarea cadrelor didactice diferențiată 

a copiilor și asigurarea stării de bine a acestora prin realizarea 

individualizării și flexibilității tuturor acțiunilor educațoinale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

la programe ce promovează modul sănătos de viață 

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

ședința Consiliului pedagogic nr.1 din 15.09.2021, cap. 3; (Anexa 1) 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Instituției de Educație 

Timpurie nr.75, aprobat la ședința Consiliului de Administrație, 
procesul –verbal nr. 1 din 28.09.2021; (Anexa 2) 

 Fișa de instruire în domeniul securității și sănătății muncii; (Anexa 3) 

 Regimul zilei la particularitățile de vârstă; (Anexa 4) 



 Graficul de primire a copiilor; (Anexa 5) 

 Orarul activităților de muzică aprobat de către directorul IET;   

(Anexa 6) 

 Orarul activităților de educație fizică aprobat de directorul IET;            

( Anexa 7) 

 Orarul gimnasticii matinale aprobat de către directorul IET; (Anexa 8) 

 Registrul proceselor – verbale ale ședințelor cu părinții din fiecare 
grupă; (Anexa 9) 

 Proiectele tematice planificate în conformitate cu particularitățile de 

vârstă ale copiilor; (Anexa 10) 

Constatări               Instituția de Educație Timpurie nr.75 promovează un mod sănătos 

de viață prin intermediul scrisorilor de intenție adresate părinților, a 

proiectelor tematice realizate cu copiii, a ședințelor de grup și generale 

desfășurate cu părinții. Cadrele didactice conform celor patru teme globale, 

realizează activități de promovare și susținere a unui mod de viață sănătos, 

dar și de prevenire a riscurilor de accident, înbolnăviri, surmenaj de 

profilaxie a stresului. 

             În instituție, există tradiția organizării activităților extracuriculare cu 

implicarea activă a familiei. 

 Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard                   4 

 

Dimensiune I 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Proiectul clădirii instituției ( de tip 

blocuri) și a terenului afferent 

asigură accesul separate în/din 

fiecare grupă. 

 Planul de dezvoltare și planurile 

anuale prevăd acțiuni concrete 

pentru asigurarea mediului 

educațional singur și protectiv. 

 Asigurarea unui program echitabil, 

flefibil pentru fiecare copil. 

 Existența documentelor de 

organizare și funcționare a 

instituției. 

 Existența serviciului medical 

acordat de către asistența medical. 

 Blocul alimentar este dotat cu 

inventor tehnologic necesar. 

 În instituție nu s-au înregistrat 

cazuri de ANET. 

 Lipsa pazei de zi. 

 Spații din ograda instituției cu 

asfalt deteriorat. 

 Lipsa sălii de sport. 

 Numărul copiiilor în toate 

grupele depășește numărul 

maximal admisibil de 25 de 

copii. 

 Instituția încă nu are angajați 

specialiști în logopedie și 

psihologie. 

 

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: - 0 Punctaj acordat: - 0 

 

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: - 0 Punctaj acordat: - 0 

 

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: - 0 Punctaj acordat: - 0 

 

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: - 0 Punctaj acordat: - 0 

Total standard                0 

 

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 IET nr. 75, aprobat la Consiliul de administrație nr. 1 din 

28.09.2021; 

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

ședința Consiliului pedagogic nr.1 din 15.09.2021; 

 Părinții sunt implicați în activitatea instituției ca membri ai CMI-ului, CA, cu 

drept consultativ. 

 Postări pe paginile web și Facebook al instituției cu referire la executarea 

bugetului, inclusive cu participarea părinților: 

https://gr75.buiucanidets.md/bugetul-2021/ , 

https://gr75.buiucanidets.md/executarea-bugetului/ , 

https://gr75.buiucanidets.md/dotari/ . 

 Prezența panoului informative central și în fiecare grupă cu informații 

relevante privind transparența activității instituții. 

Constatări     Administrația instituției a elaborate un set de proceduri și instrumente 

de participare și implicare a copiilor, cadrelor didactice și părinților ce 

asigură valorizarea tuturor opiniilor în organizarea și desfășurarea 

procesului educațional. 

https://gr75.buiucanidets.md/bugetul-2021/
https://gr75.buiucanidets.md/executarea-bugetului/
https://gr75.buiucanidets.md/dotari/


      Despre progresul copiilor de către fiecare cadru didactic al grupei în 

cadrul discuțiilor individuale, a ședințelor generale pe grădiniță. 

Administrația instituției desfășoară ședințe cu părinții, realizează 

activități practice de instruire în scopul înbunătațirii rezultatelor 

dezvoltării copiilor.  

Pondere și punctaj 

acordat 

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

 

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

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

de învățare și odihnă pentru elevi/ copii 

Dovezi   Planul de dezvoltare al instituției avizat în cadrul ședinței consiliului 

profesoral nr.1 din 04.09.2016 și aprobat în cadrul ședinței consiliului de 

administrație nr. 1 din data 29.09.2016. ( Anexa 1) 

 Matinee organizate în grupe.(Anexa 2) 

Constatări    Administrația instituției promovează participarea comunității și altor 

reprezentanți la îmbunătățirea de educație și odihnă a copiilor prin 

organizarea diferitor activități, excursii, vizionarea spectacolelor etc. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

 

Domeniu: Capacitate instituțională  

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

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

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

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

pentru toți copiii 

Dovezi   Regulamentul IET nr. 75, aprobat la Consiliul de administrație nr. 1 din 
28.09.2021; (Anexa 1) 

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

ședința Consiliului pedagogic nr.1 din 15.09.2021; (Anexa 2) 

 Procese verbale ale ședințelor de lucru cu părinții (în format online) cu 

discutarea aspectelor legate de managementul resurselor instituționale; 
(Anexa 3) 

 Proces verbal nr.6 al Consiliului de administrație, chestiunea 2, privind 

prezentarea bugetului IET nr. 75 pentru anul 2022; (Anexa 4) 

 Sunt active și funcționale Comitetele părintești în fiecare grupă (procese 

verbale din septembrie-octombrie, 2021); (Anexa 5) 

 Postări pe paginile web și Facebook al instituției cu referire la executarea 

bugetului, inclusive cu participarea părinților: 

https://gr75.buiucanidets.md/bugetul-2021/ ,  

 Prezența panoului informative central și în fiecare grupă cu informații 

relevante privind transparența activității instituții. (Anexa 6) 

 Planul anual de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 

de studii 2021-2022 ; (Anexa 7) 

Constatări      În instituție activează Consiliul de Administrație în componența 

căruia fac parte: părinți, reprezentanți a APL, unde se discută 

problemele instituției, se iau decizii și se asigură o educație de calitate. 

     Părinții sunt implicați în coordonarea subiectelor legate de 

proiectarea tematică prin inplicarea copiilor, părinților în selectarea 

temelor pentru proiectele tematice reaqlizate în fiecare grupă, prin 

implicarea părinților în realizarea unor activități curricular și 

https://gr75.buiucanidets.md/bugetul-2021/


extracurriculare.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 

 

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 2016-2021; (Anexa 1) 

 Planul anual de activitate pentru anul de studii 2020-2021, cap. VI 

Parteneriate educaționale, și Consilile de Administrație; (Anexa 2) 

 Discutarea în cadrul parteneriatelor educaționale a aspectelor ce țin de: 

(Anexa 3) 

- Transparența resurselor financiare de la buget pe anul 2021; 

- Repartizarea bugetului de stat pentru IET nr. 75 pentru anul 2022; 

- Planul de achiziții pentru anul 2022 din bugetul de stat; 

 Proces verbal nr. 6 al Consiliului de administrație, chestiunea 2, privind 

prezentarea bugetului IET nr. 75 pentru anul 2022; (Anexa 4) 

 Proiecte tematice ale activităților curricular și extracuriculare; (Anexa 5) 

 Planul anual al Consiliului de Etică; (Anexa 6) 

Constatări     Părinții participă la elaborarea documentelor: Planul de dezvoltare a 

Instituției, Planul annual de activitate, Cadrele didactice desfășoară 

activități de pedagogizare a părinților: ședințe, ore practice, ziua ușilor 

deschise, implică părinții în organizarea și desfășurarea unor 

evenimente: matinee, concursuri, starturi vesele etc, sunt înregistrări 

video, poze de la diferite activități. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard              5 

 

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

societate interculturală bazată pe democrație 

Domeniu: Management  

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

prin actele reglatorii și activități organizate de instituție 

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

activități de exludere a violenței, abuzului, discriminării, neglijării și 

traficului de copii; (Anexa 1) 

 Promovarea şi asigurarea educaţiei incluzive la nivel de instituţie astfel 

încât să se realizeze o creştere anuală a ratei de acces a copiilor cu 

cerinţe educaţionale speciale la educaţie, inclusiv cu dizabilități; 

(Anexa 2) 

 Panou informativ; (Anexa 3) 

 Ședințele tematice cu părinții; (Anexa 4) 

Constatări         Administrația instituției promovează respectul diversității cultural 

prin:concursuri, festivități, respectând principiile democratice. 

       Până în prezent nu au fost sesizate nici un caz de violență, abuz, 

exploatare și trafic al copiilor. 

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   Fișe de evaluare a activităților integrate și extracurriculare ale cadrelor 

didactice menționate la pt. 2.3.1.; (Anexa 1) 

 Fișe de evaluare a momentelor de regim: (Anexa 2) 

- primirea copiilor, grupa mică; 
- spălarea mâinelor (respectarea regulilor de igienă și profilaxia Covid 

19), grupele pregătitoare; 

- pregătirea către somn, grupa medie; 

- gimnastica în sala de sport, grupa mare; 

- plimbarea, grupa pregătitoare; 

 Procese verbale ale ședințelor cu părinţii privind discutarea 

Regulamentului IET nr. 75, cap. Părinți. Drepturi și responsabilități din 

septembrie-octombrie 2021; (Anexa 3) 

Constatări     În instituție sunt create toate condițiile de valorificare a 

multiculturalității respectând principiile democratice. Este desemnat un 

coordinator al acțiunilor de prevenire, identificare și raportare a 

cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și trafic al copilului. 

   Personalul instituției a luat cunoștință cu prevederile Ordinului cu 

privire la cunoașterea instrucțiunii referitoare la ocrotirea vieții și 

sănătății copiilor în IET. În cadrul controalelor administrative și 

asistențe la activități se urmărește gradul de respectare de către angajați 

și copii a diversității cultural, entice, statut social. 

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 65-ab din 01.09.2021 ”Cu privire la desemnarea 

coordonatorului acțiunilor de prevenire, identificare, raportare și 

referire a cazurilor de  abuz, neglijare, exploatare și trafic al copilului”; 
(Anexa 1) 

 Procese verbale ale ședințelor cu părinţii privind discutarea 

Regulamentului IET nr.75, cap. Părinți. Drepturi și responsabilități din 

septembrie-octombrie 2021; (Anexa 2) 

 Panourile informative cu informații despre diversitatea educațională și 

nondiscriminare. (Anexa 3) 

 Proiectările globale și proiectările tematice pentru anul de studii 2021- 

2022 în grupele de copii, aprobate de metodiștii instituției; (Anexa 4) 

 Activități integrate realizate cu copiii în scopul desemnării bunelor 

practice de empatizare și nondiscriminare; (Anexa 5) 

Constatări     Administrația instituției și cadrelor didactice monitorizează 

respectarea diversității culturale, entice, lingvistice, religioase în toate 

activitățile desfășurate în instituție și în comunitate. 

      Instituția de învățământ promovează respectivul diversității cultural, 

lingvistice, religioase prin actele reglatorii și activitățile pe care le 

organizează instituția. Se colectează feedbackul din partea partenerilor 

din comunitate păstrând principiile democratice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 



Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 

Dovezi   Proiectările globale și proiectările tematice pentru anul de studii 2021- 

2022 în grupele de copii, aprobate de metodiști, ce reflectă viziuni 

democratice de conviețuire armonioasă într-o societate 

interculturală.(Anexa 1) 

 Panouri informative „Drepturile copiilor” în toate grupele; (Anexa 2) 

 Expoziție cu desene ale copiilor la tema ”Familia mea. Tradiții și 

obiceiuri”; (Anexa 3) 

 Planul-cadru al activităților extracurriculare pe instituție; (Anexa 4) 

Constatări       Administrația instituției și cadrele didactice promovează valorile 

multiculturale prin desfășurarea diverselor activități și proiecte 

educaționale, adresându-se în mod egal copiilor de diferite etnii și 

culture. Se planifică și se realizează activități curriculare și 

extracurriculare cu caracter democratic, național, etnic care promovează 

tradiții și obiceiuri ale cetățenilor de diferite etnii din țara noastră, se 

pune în evidență convețuirea armonioasă într-o societate intercultural.        

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard              5,0 

 

Dimensiune II 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Administrația instituției promovează 

o conducere democratic a activității 

grădiniței, valorifică eficient 

parteneriate cu toți actorii implicați 

în educația copiilor – părinților, 

grădiniței, comunității cu un impact 

pozitiv în ceea ce privește 

înbunătățirea condițiilor de creștere 

și dezvoltare a copiilor pe toate 

domeniile, respectul diversității 

culturale. 

 Consultarea documentelor strategice 

cu părinții. 

 Existența mai multor mijloace ce 

facilizează comunicarea între părinți 

și instituție ( grupuri vaiber, grupuri 

închise pe facebook per grupe și per 

instituție). 

 Copii împreună cu părinții la 

proiecte instituționale și locale. 

 Oferirea șanselor egale de integrare 

în grădiniță pentru toți copii. 

 Lipsa de comunicare între 

copil – părinte la luarea 

deciziei 

 Lipsa accesului la internet a 

familiilor însituația 

excepțională. 

 Implicarea redusă a unor 

părinți în activitatea instituției. 

 

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   Planul anual de activitate al IET nr. 75 pentru anul de studii 2021- 2022 

(pct. 5 Management educațional); (Anexa 1)

 Planul de activitate a Comisiei multidisciplinare pentru anul 2021-2022. 

(Anexa 2)

 Repartizarea și integrarea copiiilor cu CES, inclusiv cu dizabilități în 

grupele de copii.(Anexa 3) 

Constatări     Documentele  enunțate  mai sus  reflectă  activități specifice de aplicare a 

politicilor statului cu privire la educația incluzivă și valorificarea 

multiculturalității, la asigurarea serviciilor de sprijin și la formarea 

continuă a pegagogilor ce le asigură la informarea permanentă a cadrelor 

didactice cu privire la strigențile legate de incluziune.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

Punctaj acordat: - 2 

    

 

Indicator 3.1.2. Funcționalitatea structurilor, a mecanismelor și procedurilor de sprijin pentru 

procesul de înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusiv de evidență și sprijin 

pentru copiii cu CES 

Dovezi   Ordinul nr. 76 din 01.09.2021, cu privire la constituirea Comisiei 

multidisciplinare instituţionale (CMI); (Anexa 1) 

 Registru de evidență a cererilor de înscriere a copiilor; (Anexa 2) 

 Planul de activitate a Comisiei multidisciplinare pentru anul 2021-2022; 

(Anexa 3) 

 Cererile de înscriere a copiilor; (Anexa 4) 

Constatări Membrii comisiei de înmatriculare a copiilor manifestă atitudine 

echitabilă față de toți copii , care solicită înmatricularea în instituție fără 

excluderea discriminării după diverse criterii. 

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

(Anexa 1) 

 Registrul de evidență a copiilor din instituție;(Anexa 2) 

 Registrul de înregistrare a copiilor ce solicită instituționalizarea;     

(Anexa 3) 

 Agenda educatorului; (Anexa 4) 

Constatări         În cadrul instituției există baza de date a copiilor, 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. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 2 

 



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

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

funcție de necesitățile copiilor 

Dovezi   Ordinul nr. 76 din 01.09.2021 cu privire la constituirea CMI; (Anexa 1)

 Planul anual al activității IET nr. 75 pentru anul de studii 2021-2022 

avizat la consiliul profesoral nr. 1 din 15.09.2021 și la consiliul de 

administrație nr. 1 din 28.09.2021; (Anexa 2)

 Raportul privind relizarea planului anual de activitate pentru anul de 

studii 2021-2022; (Anexa 3)

 Planul anual  al CMI, pentru anul 2021-2022; (Anexa 4)

 Fișele de evaluare inițială și finală ale copiilor întocmite de educatori;

Constatări       În instituție funcționează Comisia Multidisciplinară Instituțională 

numită prin ordinal directorului, care posedă documentele necesare, 

procese verbale, acordul părinților pentru evaluarea copiilor. Fișele de 

observare și monitorizare a progreselor copiilor elaborate în 

conformitate cu Standardele de învățare și dezvoltare a copiilor, fișe de 

evaluare elaborate individual de către educător. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

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

CMI; (Anexa 1)

 Consiliul de Administrație nr. 1 din 28.09.2021; (Anexa 2)

 Raportul privind realizarea planului anual de activitate pentru anul de 

studii 2021-2022; (Anexa 3)

 Actele normative privind implimentarea educației incluzive; (Anexa 4)

 Fișele individuale de monitorizare și evaluare ale copiilor în baza 

SÎDC; (Anexa 5)

 Registrul de observare a copiilor în grupă. (Anexa 6) 

 Dotarea grupelor cu mobilier adecvat vârstei, jocuri educațive, jucării de 

calitate; (Anexa foto 7) 

Constatări         În instituție la moment nu sunt înregistrați copii cu CES sau 

dizabilități severe. Educătorii la necesitate, adaptează în planul zilnic de 

activitate unitățile de competență și selectarea obiectivelor și sarcinilor 

specific pentru fiecare copil. 

               Mediul favorabil echipat și dotat, cu necesarul pentru buna 

funcționare, condiții existente sunt o sursă motivațională pentru angajații 

instituției, cabinetul metodic, spațiile grupelor, sala de muzică/sport sunt 

relevante realizării eficinte a curriculumului și a altor documente de 

politici educaționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,5 

Punctaj acordat: - 2 

Total standard               8 

 

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 IET nr.75; (Anexa 1) 

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

2022 (pct. 4.1. Priorități strategice);(Anexa 2) 

 Planul anual de activitate al IET nr.75 pentru anul de studii 2021- 

2022 (Pct. 5.2. Activitatea metodică); (Anexa 3) 

 Proiectările globale și proiectările tematice pentru anul de studii 

2021-2022 în grupele de copii, aprobate de directorul instituției; 
(Anexa 4) 

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. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

1,5 

 

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   Planul anual de activitate al IET nr.75 pentru anul de studii 2021-2022 

(Pct. 5.2. Activitatea metodică);(Anexa 1) 

 Raportul de activitate a IET nr.75, aprobat la ședința Consiliului de 

administrație, proces-verbal nr. 01 din 28.09.2021. (Anexa 2) 

 Proiectările globale și proiectările tematice pentru anul de studii 2021 - 

2022 în grupele de copii, aprobate de directorul instituției; (Anexa 3) 

 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.(Anexa 4) 

Constatări      Planul de dezvoltare instituțională și Planul anual de activitate reflecă 

sistemic cultura diversității, promovând în toate aspectele vieții copiilor 

programe cu accent pe incluziune și nondiscriminare și activități ce țin de 

respectarea diferenților, cu implicarea majorității factorilor educaționali, 

inclusiv a copiilor, în organizarea acestor activități. 

  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: - 2 

 

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   Prezența registrului de evidență a cazurilor de violență, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului;(Anexa 1) 

 Rapoartele semestriale cu privire la cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic și expediate către DGETS;(Anexa 2) 

 Afișierul pentru părinți/biblioteca pentru părinți cu informații, cărți                                                                                                             

pliante privind reducerea fenomenului de abuz, neglijență, trafic asupra 

copilului;(Anexa 3) 

Constatări      Instituția asigură respectarea diferențelor individuale prin aplicarea 

procedurilor de prevenire stipulate în Fișele de post ale angajaților, prin 



informarea angajaților/ părinților privind identificarea cazurilor de 

discriminare, semnalare conform Fișei de sesizare, informarea 

reprezentanților legali cu privire la utilizarea acestor    proceduri. 

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   Proiectările globale și proiectări tematice pentru anul de studii 2021 – 

2022  în grupele de copii, aprobate de directorul instituției; (Anexa 1)

 Proces verbal nr. 05 din 31.05.2021 al ședinței Consiliul pedagogic, cu 

privire la realizarea obiectivelor în anul de studii 2021-2022;(Anexa 2)

 Fișele individuale de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului în 

baza SÎDC (1,5-7 ani);(Anexa 3)

 Tabelul generalizator de evaluare a dezvoltării copilului în baza SÎDC 

(1,5-7 ani);(Anexa 4)

Constatări     Instituția asigură tratarea tuturor copiilor în mod echitabil prin aplicarea 

eficientă a documentelor de politici incluzive, a curriculumului, prin 

diverse activități de cunoaștere și evaluare a progresului fiecărui copil, prin 

mecanisme de susținere a individualității fiecăruia. Instituția tratează toți 

 copiii echitabil, aplicând curriculumulul, prin intermediul diverselor 

activități de cunoaștere și evaluare a progresului fiecărui copil, la      

necesitate se adaptează curriculumul pentru copiii cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

Punctaj acordat: - 2 

 

 

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   Planul annual al activității IET nr. 75 pentru anul de studii 2021-2022 

avizat la consiliul profesoral nr.1 din 15.09.2021 și aprobat la Consiliul 

de administrație nr. 1 din 28.09.2021.(Anexa 1) 

 Activități de cunoaștere a copiilor. (Anexa 2) 

 Proiecte tematice cu abordarea temei prieteniei, ajutorul reciproc, 

acceptării diferențelor.(Anexa 3) 

Constatări    Cadrele didactice realizează discuții, convorbiri contextuale în vederea 

explicării copiiilor a atitudinii nondiscriminatorii față de fiecare copil 

indiferent de capacitățile lui. Copii cunoscând cazuri similar apelează la 

cadrele didactice, la rândul lor cadrele didactice organizează și 

desfășoară activități de prevenire și evitare a situațiilor de discriminare.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard               7,5 

 

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   Contracte individuale de muncă și contracte de răspundere materială 

pentru edificiul instituției, obiectele și echipamentele aflate pe teritoriu și 



pentru toate bunurile din interiorul clădirii încheiat cu paznicii;   

(Anexa 1) 

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

referitoare la îmbunătățirea permanentă a bazei de resurse 

instituționale); (Anexa 2) 

Constatări      Instituția asigură crearea unui mediu accesibil și favorabil pentru fiecare 

copil, planificând riguros resursele umane și materiale, interne și 

comunitare, utilizând rațional resursele disponibile, iar anual sunt 

identificate și asigurate la timpul potrivit cu resurse noi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 2 

 

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

datele de interes public 

Dovezi   Regulamentul IET nr.75 (cap.X, secț. 2,3);(Anexa 1) 

 Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal al 

angajaților și părinților; (Anexa 2) 

 Dosarele personale ale angajaților și copiilor per grupă.(Anexa 3) 

 Fișa postului pentru fiecare categorie de angajat. (Anexa 4) 

 Declarație pe propria răspundere ale  părinților; (Anexa 5) 

Constatări         Instituția asigură protecția datelor cu caracter personal și asigură 

accesul conform legii la datele de interes public. Asigurarea protecției 

datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, la datele de 

interes public este cunoscut de către fiecare angajat prin deținerea Fișei 

postului la locul de muncă, a cunoașterii cu ordinile emise de către 

angajator prin semnătură.  

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   Cabinetul de asistență medicață; (Anexa foto 1) 

 Anexa foto cu imagini din Grupa 1;(Anexa 2) 

 Anexa foto cu imagini din Grupa 2;(Anexa 3) 

 Anexa foto cu imagini din Grupa 3;(Anexa 4) 

 Anexa foto cu imagini din Grupa 4;(Anexa 5) 

 Anexa foto cu imagini din Grupa 5;(Anexa 6) 

 Anexa foto cu imagini din Grupa 6;(Anexa 7) 

Constatări            Instituția asigură un mediu accesibil pentru incluziunea tuturor 

copiilor susținuți de cadrele didactice. În instituție condițiile corespund 

cerințelor și sunt accesibile tuturor copiilor din instituție. La moment nu 

sunt identificați copii cu dizabilități severe, care necesită servicii și condiții 

speciale. Spațiile destinate pentru copiii sunt dotate, amenajate și 

disponibile pentru toți copiii.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

Punctaj acordat: - 2 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

utilizând tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/ copiilor 

Dovezi   Ordinului nr. 60 din 01.09.2021 cu privire la aprobarea programului 

de activitate  IET nr. 75 în condițiile pandemiei COVID-19, aspectul 



privind organizarea la distanță a procesului educational, în caz de 

necesitate.(Anexa 1) 

 Utilizarea TIC de către cadrele didactice în organizarea procesului 

educational (activități integrate și extracurriculare, rutinele, etc.). 

(Anexa 2) 

Constatări       Instituția aplică sistemic o varietate largă de mijloace de învățare și 

auxiliare  curriculare,   inclusiv  TIC,   adaptate  la  necesitățile  celor ce 

învață,monitorizează permanent desfășurarea activităților educaționale, 

inclusiv a celor ce țin de CES,încurajând participarea activă a tuturor 

copiilor, cultivându-le programatic abilități de autodezvoltare pentru a-și 

manifesta armonios personalitatea. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 2 

Total standard                  7 

 

Dimensiune III 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Prezența mijloacelor tehnice pentru 

elaborarea materialelor digitale și 

format printat pentru 

individualizarea procesului de 

instruire (printer, scanner, xerox, 

televizor, laptop, calculator); 

 Activități metodice permanente în 

vederea dezvoltării competențelor 

de lucru a educătorilor cu copiii; 

 Cabinetul cadrului metodic și 

grupele de vârstă sunt dotate 

conform cerințelor curricular;  

 Monitotizarea datelor privind 

progresul și dezvoltarea fiecărui 

copil; 

 Implicarea tuturor copiilor în 

diverse proiecte educaționale; 

 Accesul fizic în instituție 

redus; 

 Baza material – didactică 

redusă;  

 Cunoștințe minime în 

activitatea cu copiii cu CES 

din partea educătorilor; 

 

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 Instituției de educație timpurie nr.75, aprobat la ședința 

Consiliului de administrație, nr. 1 din 28.09.2021, cap. X, Dezvoltarea 

profesională a personalului didactic și de conducere este obligatorie pe 

parcursul întregii activități profesionale; (Anexa 1) 

 Prezența planului de dezvoltare profesională al fiecărui cadru didactic; 

(Anexa 2) 

 Ordinul intern cu privire la delegarea cadrelor didactice la cursurile de 

formare continuă; (Anexa 3) 

 Ordinul MECC nr. 1010 din 23.07.2021 privind conferirea gradului 
didactic unu pentru cadrele didactice atestate; (Anexa 4) 

Constatări      Instituția demonsrează sistemic și holistic, în PAI și PDI, orientarea 

spre creșterea calității educației și spre îmbunătățirea continua a resurselor umane și 



materiale și conceptualizează mecanisme funcționale de monitorizare a 

eficienței educationale. 

     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 studii 2021 -2022. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 2 

 

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

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

Dovezi   Raportul anual privind realizarea procesului educațional din instituție în 

anul de studii 2021-2022; (Anexa 1) 

 Raportul de activitate a cadrelor didactice din instituție pentru 

perioada anului de studiu 2021 -2022;(Anexa 2) 

 Rapoartele prezentate în cadrul Consiliului Profesoral, al Consiliului 

de Administrare, procese-verbale ale Comisiilor de evaluare a calității 

în educație și atestare, a CMI, a Consiliului de etică.(Anexa 3) 

 Articole publicate pe pagina web şi pe cea de Facebook a instituției 

nr.75: (Anexa 4) 

 https://gr75.buiucanidets.md/bugetul-2020/ 

https://gr183.buiucanidets.md/executarea-bugetului/,  

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 studii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 2 

 

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

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

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

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi   Ordinul nr. 69 din 01.09.2021 cu privire la constituirea Comisiei de 

etică; (Anexa 1) 

 Ordinul nr. 76 din 01.09.2021 cu privire la constituirea Comisiei 

multidisciplinare; (Anexa 2) 

 Ordinul nr. 99 din 03.09.2021, cu privire la aprobarea componenței 

nominale a Consiliului de administrație; (Anexa 3) 

 Prezența dosarelor cu activitatea Consiliilor/ comisiilor din instituție: 

Consiliul pedagogic, Consiliul de administrație, Consiliul de etică, CMI 
etc.(Anexa 4) 

 Cartea de ordine. Registru de procese verbale ale ședințelor Consiliilor de 

administrație; (Anexa 5) 

 Registru de procese verbale ale ședințelor Consiliilor profesorale;  

(Anexa 6) 

 Postări pe pagina web și Facebook a instituției: 

https://gr75.buiucanidets.md/bugetul-2020 
https://gr75.buiucanidets.md/executareabugetului/ 

 https://gr75.buiucanidets.md/dotari/ 

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

deciziilor cu privire la politicile instituționale, implicând sistematic toate 

comsiliile constituite în monitorizarea eficienței educaționale, și promovează 

permanent cominicarea internă și externă cu privire la calitatea serviciilor 

prestate. 

https://gr75.buiucanidets.md/bugetul-2020/
https://gr183.buiucanidets.md/executarea-bugetului/
https://gr75.buiucanidets.md/executareabugetului/
https://gr75.buiucanidets.md/executareabugetului/
https://gr75.buiucanidets.md/dotari/


În cadrul instituției se atestă următoarele organe de conducere/consilii și 

comisii: 

- Consiliul pedagogic; 

- Consiliul de administrație; 

- Comisia de evaluare internă a calității în educație și atestare; 

- Comisia multidisciplinară instituțională; 

- Consiliul de etică; 

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

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

de învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia 

Dovezi   Planul anual de activitate pentru anul de studii 2020-2021 al IP nr. 

75,(Anexa 1) 

 Planul de dezvoltare pentru anii de studii 2021- 2026 al IP nr.75,(Anexa 

2) 

 Organizarea Consiiliilor pedagogice: (Anexa 3) 

- Realizarea obiectivelor propuse pentru anul de studii 2020 -2021. 
- Afișarea deciziilor consiliilor pedagogice în fișierul ”Activitatea 

metodică” 

- Procesele verbale a ședințelor consiliilor pedagogice. 

- Planul de activitate, registrele de dezvoltare profesională ale fiecărui 

cadru didactic și seminarele realizate. 

 Activitatea Consiliului de Administrație (Anexa 4) 

- Registrul proceselor verbale a consiliilor de administrație. 

Constatări    Instituția asigură plenar organizarea procesului educational în raport cu 

obiectivele și cu misiunea sa printr-o infrastructură perfect adaptată 

necesităților sale. 

Toate procesele verbale sunt înregistrate în registru.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

Punctaj acordat: - 

1,75 

 

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   Prezența în fiecare grupă a panourilor de lucru cu preșcolarii conform 

particularităților de vârstă: Eu astăzi sunt aici, Dispoziția mea, Calendarul 

naturii, Bursa muncii, Panoul de serviciului, etc. (Anexa foto 1) 

 Aplicarea TIC în instituție și în activitățile cu copii: calculatoare, 

proiector, imprimante, TV, centre muzicale;(Anexa 2) 

 Prezența bibliotecii pentru copii din centrul metodic și a literaturii 

metodice pentru cadrele didactice cu peste 350 de titluri; (Anexa 3) 

 Pașaportul cabinetului metodic în anul de studii 2021-2022;(Anexa 4) 

 Prezența registrului de inventariere. (Anexa 5) 

Constatări   Instituția dispune de variate echipamente, materiale didactice și auxiliare 

curriculare moderne potrivite oricăror contexte educaționale actuale și le 

aplică eficient.   

   Toate materialele, echipamentele procurate se înregistrează în registrul 

de evidență a bunurilor material și sunt folosite cu destinație. Fiecare grupă 

la fel dispune de registru de evidență a bunurilor Luate în exploatare. 

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



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   Contractele individuale de muncă ale angajaților încheiate cu 

directorul instituției; (Anexa 1) 

 Prezența fișelor de post ale angajaților/ a personalului de pază;    

(Anexa 2) 

 Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază al IET; (Anexa 3) 

 Evidența statelor de personal din instituție pentru anul de studii 2021; 

(Anexa 4) 

 Lista de control a angajaților din instituție; (Anexa 5) 

Constatări    Asistența metodologică a cadrelor didactice din instituție este realizată 

de către director, metodist, cadre didactice cu experiență. Cadrele 

didactice tinere sunt repartizate la nivel de grupă cu cadrele didactice cu 

experiență pentru a realiza transferul de bune practici.   

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

 

 

 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi   Proiectările globale și proiectări tematice pentru anul de studii 2021 

– 2022  în grupele de copii, aprobate de directorul instituției;   

(Anexa 1) 

 Proiectarea zilnică la grupe în perioada 2021-2022, conform 

particularităților de vârstă; (Anexa 2) 

 Orarul activităților curriculare pentru fiecare grupă conform planului- 

cadru; (Anexa 3) 

 Fișele de monitorizare și evaluare a dezvoltării copiilor în baza SÎDC 

(1,5-7 ani); (Anexa 4) 

 Prezența portofoliilor copiilor. (Anexa 5) 

Constatări -     Instituția desfășoară procesul educațional în conformitate cu particularitățile și 

nevoile specifice ale fiecărui copil. 

- Cadrele didactice monitorizează și evaluează dezvoltarea copilului în 

baza SÎDC, 

- 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. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 2 

Total standard                 12,5 

 



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 IET nr.75  pentru anul de studii 2021 – 

2022  (Cap. 5.5. Control, monitorizare, evaluare); (Anexa 1)

 Procese verbale nr. 02 din 18.11.2021, nr. 04 din 24.03.2022 ale 

ședințelor    Consiliilor    pedagogice,   cu  privire  la   rezultatele  

controalelor;  (Anexa 2

 Fișele de autoevaluare și evaluare a cadrelor didactice în baza SPNCD;  

(Anexa 3)

 Fișele de asistență la activități; (Anexa 4)

Constatări       Administrația instituției monitorizează realizarea obiectivelor 

propuse a activităților planificate conform cerințelor Curriculumului. În 

scopul monitorizării continue a implimentării și dezvoltării 

curriculumului preșcolar sunt planificate acțiuni de control al calității 

implimentării prevederilor obiectivelor operaționale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75 

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   Planul de activitate al IET nr. 75, capitolul 5, p. 5.5 Atestarea cadrelor 
didactice și p. 5.6 Activitatea de mentorat.(Anexa 1) 

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

aprobat la ședința Consiliului de administrație, proces-verbal cu 
subiectul  „Activitatea centrului metodic”; (Anexa 2) 

 Planuri individuale de dezvoltare pentru cadrele didactice pentru anul 

de învățământ 2021-2022; (Anexa 3) 

Constatări    Instituția monitorizează permanent necesarul de cadre, raportându-l la 

stringențile procesului educațional actual, proiectând programe de recrutare 

și implicare sistematică a cadrelor didactice în activități de formare continuă 

și de creștere a nivelului profesional. 

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   Prezența Tabelului de pontaj; (Anexa 1) 

 Lista de control pentru anul de studii 2021 - 2022; (Anexa 2) 

 Registrul alfabetic de evidență al copiilor din sector; (Anexa 3) 

 Schema de încadrare a personalului din instituție; (Anexa 4) 

 Registru de evidență a bunurilor materiale din instituție/trimestrial; 

(Anexa 5) 

 Registrul de evidenţă a contractelor de muncă; (Anexa 6) 

Constatări       Instituția dispune de toate resursele educaționle necesare pentru 

realizarea finalităților stabilite prin curriculum național, ajustându-le 

permanent la  cerințele zilei, și asigură prin acestea un proces educațional 



performant. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 2 

 

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

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

procesul educațional 

Dovezi   Proces verbal al ședinței Consiliului de administrație nr. 1, p. 9 

”Rezultatele controlului tematic Pregătirea instituţiei către noul an 

de studii 2021-2022”, (Anexa 1) 

 Proces verbal al ședinței Consiliului de administrație nr. 4, p. 6 

”Rezultatele controlului operativ: Respectarea măsurilor 

antiincendiare. (Anexa 2) 

Constatări       În instituție resursele educaționale sunt utilizate eficient prin orarul 

activităților, instituția monitorizează aplicarea strategiilor didactice 

interactive. La evaluarea calității Curriculumului se utilizează 

Standardele de eficință conform proiectelor didactice. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

1,5 

Punctaj acordat: - 2 

 

 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

eficiență a învățării 

Dovezi   Procese verbale ale orelor metodice pentru cadrele didactice: 

„Disccutarea Reperelor metodologice privind organizarea procesului 

educational în instituțiile de educație timpurie în anul de studii 2021 - 

2022.”, septembrie, 2021. (Anexa 1) 

 Organizarea seminarului pentru cadrele didactice cu tema:  

” Organizarea procesului educațional în situația pandemiei Covid - 

19”. (Anexa 2) 

 Portofoliile cadrelor didactic și ale copiilor; (Anexa 3) 

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. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

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   Prezența portofoliilor copiilor în toate grupele de vârstă cu prezența 

Fișei individuale de evaluare și monitorizare a dezvoltării copilului în 

baza SÎDC (1,5-7 ani); (Anexa 1) 

 Rapoarte de evaluare inițială și finală a dezvoltării copiilor în baza SÎDC 

pe grupe de vârstă și pe grădiniță; (Anexa 2) 



 Proces verbal al ședinței Consiliului pedagogic nr. 6 din 10.06.2021, 

Rezultatele activității IET nr. 75 în anul de studii 2020-2021/Rezultatele 

evaluării finale a dezvoltării copiilor în baza SÎDC (1,5-7 ani);  

(Anexa 3) 

Constatări  Evaluarea dezvoltării copiilor se realizează sistematic de către 

cadrele didactice în baza Metodologiei de monitorizare și evaluare a 

dezvoltării copilului conform Standardelor de învățare și dezvoltare a 

copilului (vârsta 1,5-7 ani) elaborat de MECC, urmărind progresul în 

dezvoltare a fiecărui copil. La etapele de evaluare inițială cadrele didactice 

elaborează un rapoart generalizat al grupei, pe rezultatele căruia se 

bazează în procesul de planificare-învățare-monitorizare/evaluare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

Punctaj acordat: - 2 

 

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 de activitate a IET nr. 75 pentru anul de studii 2021-2022, 

cap.5.2.3. prevede planificarea acțiunilor de caritate/binefacerilor, 

concursurilor, expozițiilor, matineelor, spectacolelor; (Anexa 1) 

 Proces verbal nr. 01 din 15.09.2021 al ședinței Consiliului pedagogic, cu 

privire la aprobarea planului-cadru al activităților extracurriculare 

planificate pentru anul de studii 2021-2022; (Anexa 2) 

 Plan-cadru al activităților extracurriculare planificate pe grupe de 

vârstă pentru anul de studii 2021-2022; (Anexa 3) 

Constatări             Instituția organizează și desfășoară permanent pe parcursul 

întregului an    activități extracurriculare în concoordanță cu misiunea școlii, 

cu obiective din curriculum și din documentele de planificare, în care sunt 

implicați    toți    copii.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 2 

 

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

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

beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI) 

Dovezi   Prezența proiectărilor globale și proiectărilor tematice pentru anul de 

studii 2021-2022 în grupele de vărstă; (Anexa 1) 

 Prezența registrului de observări şi evaluări a copiilor, inclusive a 

celor cu CES; (Anexa 2) 

 Fișele de monitorizare și evaluare a dezvoltării copiilor în în baza SÎDC 

(1,5-7 ani); (Anexa 3) 

 Portofoliile copiilor; (Anexa 4) 

 Rapoartelor despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitive a 

limbajului și comunicării la finele grupei pregătitoare; (Anexa 5) 

Constatări             Instituția de învățământ oferă sprijin individual copiilor și o 

comunicare didactică eficientă cu aceștia prin racordarea permanentă a 

rezultatelor și referențialul de evaluare, prin activități educaționale care îl 

valorifică pe fiecare copil în parte. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard                   13 

 



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   În toate grupele sunt prezente centrele de interes la care copiii au acces, 

se organizează actvități liber alese pentru copii; (Anexa foto 1) 

 Procese verbale ale ședințelor de lucru cu părinții cu abordarea subiectului 

Pregătirea instituției către noul an de studii, cu decizii de a contribui 

din partea părinților cu achiziționarea jocurilor și jucăriilor conform 

particularităților de vârstă a copiilor, asigurarea fiecărui copil cu cutii 

individulae cu rechizite necesare pentru activitate pe parcursul anului; 

(Anexa 2) 

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. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

 

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   Prezența portofoliilor copiilor din fiecare grupă de vârstă;   (Anexa foto 

1) 

 Fișa individuală de monitorizare și evaluarea a copilului în baza SÎDC 

pentru fiecare copil; (Anexa 2) 

 Raportul anual de activitate al cadrului didactic pentru anul de studii 

2021- 2022; (Anexa 3) 

 Tabele generalizatoare privind rezultatele evaluării dezvoltării copiilor 

per grupă; (Anexa 4) 

Constatări     În instituție toate rezultatele copiilorsunt analizate, monitorizate și 

păstrate în mapă. Monitorizarea și evaluarea dezvoltării copiilor în baza 

SÎDC în toate grupele de vârstă se realizează în baza Stabdardelor de 

învățare și dezvoltare a copilului, conform exemplului propus de MECC 

în Scrisoarea metodică anuală. În instituție sunt create posibilități de 

manifestare a potențialului creative prin intermediul posterelor etc.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,75 

Punctaj acordat: - 2 

 

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

succesului elevului/ copilului 

Dovezi   Regulamentul Instituței de educație timpurie nr. 75, aprobat la ședința 

Consiliului de administrație nr. 1 din 28.09.2021, (Anexa 1) 

  Procesul educațional se realizează obligatoriu în baza 

Curriculumului pentru educație timpurie și a Standardelor de învățare 

și dezvoltare a copiilor de la naștere până la 7 ani. 

 Evidența și monitorizarea procesului de realizare a Curriculumului 

pentru educația timpurie în corelare cu Standardele de dezvotare și 

învățare a copiilor de la naștere până la 7 ani; 

Constatări     Politica de promovare a succesului este realizat prin intermediul 



panoului informative, motivați prin premii, diplome, cadouri. 

    Cadrele didactice proiectează subiecte în care conținuturile contribuie 

la învățarea semnificațivă, corelează conținuturile cu vârsta copiiilor și 

cu cunoștințele accumulate anterior.  

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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

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

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

Dovezi   Organizarea și desfășurarea activităților integrate în toate grupurile de 

vârstă pe toate domeniile de activitate; (Anexa  foto 1) 

 Fișe de asistențe la activități; (Anexa 2) 

 Instrumente de evaluare și autoevaluare a competențelor profesionale ale 

cadrelor didactice în baza SPNCD; (Anexa 3) 

 Planuri de dezvoltare profesională a cadrelor didactice. (Anexa 4) 

 Proiecte didactice ale activităților curriculare pentru anul de studii 

2021- 2022. (Anexa 5) 

 

Constatări     Instituția de învățământ implică în mod sistematic copiii în învățarea 

interactivă prin cooperare, în învățarea individuală eficientă și obține 

rezultate pozitive. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,5 

Punctaj acordat: - 2 

Total standard                6,5 

 

Dimensiune IV 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Copii cu potențial ridicat și cu 

interes pentru învățare; 

 Cadrele didactice calificate cu 

deschidere către schimbare în 

favoarea calității; 

 Instituția asigură organizarea 

eficientă a procesului educațional în 

report cu obiectivele și cu misiunea 

sa printr-o infrastructură adaptată 

necesităților instituției de 

învățământ; 

 Proiectele didactice sunt elaborate 

de către fiecare cadru didactic 

conform cerințelor metodologice, se 

ține cont de acțiunile copilului în 

raport cu obiectivelepreconizate, 

competențele specifice și unitățile 

de competență ale domeniilor de 

activitate, utilizând strategii de 

predare și evaluare. 

 Proiectele didactice sunt realizate 

din perspective abordării integrare a 

prevederilor curricular și se ține 

cont de domeniiile de dezvoltare ale 

copiilor conform vârstei de interes 

 Cunoștințe superficial în 

Domeniul TIC al cadrelor 

didactice. 

 Unele cadre didactice au frica 

de a explora mijloacele TIC. 

 Timpul limitat al părinților 

duce la slaba lor implicare în 

viața grădiniței. 

 Participarea scăzută a cadrelor 

didactice în inițierea 

proiectelor educaționale. 

 



pentru formarea continuă. 

 Climatul educațional favorabil, 

deschis și stimulativ. 

 Implicarea cadrelor didactice în 

organizarea și desfășurarea de 

activități extracurriculare, care să 

contribuie la socializarea 

preșcolarilor. 

 Baza tehnico – material suficientă 

pentru asigurarea desfășurării 

procesuluieducațional de calitate. 

 Numărul impunător de cadre 

didactice cu experiență, cunoștințe 

și rezultate remarcabile în activitatea 

didactică. 

 

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   Asigurarea accesului tuturor copiilor la servicii educaţionale de 

calitate cu scopul formarării unei personalităţii în raport cu 

potenţialul acesteia. (Anexa 1) 

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

neglijare, exploatare, trafic al copilului. (Anexa 2) 

 Raport privind evidența ANET pentru anul 2021. (Anexa 3) 

 Combaterea şi preântâmpinarea violenţei în grădiniță, familie şi 

in mediul social. 

Constatări     În planul anual de activitate al instituției sunt incluse măsuri și 

activități de prevenire a discriminării de gen. Administrația instituției 

asigură echitate de gen în toate activitățile curricular, extracuricalare și 

raportul dintre băieți și fete. Pesonalul a luat cunoștință sub semnătură 

cu instrucțiunea de respectare a drepturilor copiilor și prevenirea 

violenței. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

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

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi   Activități reflectate în agenda educătorului, (Anexa 1) 

 Discuții cu copii. (Anexa 2) 

 Regulamentul de organizare și funcționare al IET nr.75, avizat în 

cadrul ședinței consiliului de administrație nr. 1 din 15.09.2021. 
(Anexa 3)  

 Educația parentală privind abordarea subiectului: ”Suntem le fel, dar 

diferiți”. (Anexa 4) 

Constatări    Instituția asigură formarea cadrelor didactice în privința echității de 



gen prin seminare, cursuri de formare.  Administrația planifică resursele 

necesare pentru procurarea materialelor didactice care promovează 

echitate de gen. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,25 

Punctaj acordat: - 

1,25 

 

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   Planul anual al activității IET nr. 75 pentru anul de studii 2021-2022 

avizat la consiliil profesoral nr. 1 din 15.09.2021  și aprobat la Consiliul 

de administrație nr, 1 din 28.09.2021. (Anexa 1) 

 Ordinul nr. 76 – ab din 01.09.2021 : ,, Cu privire la instituirea Comisiei 

multidisciplinare (Anexa 2) 

 Amenajarea și dotarea mediului educațional. (Anexa 3) 

 Marcarea mobilierului. (Anexa 4) 

 Plan de activitate al educătorilor. (Anexa 5) 

 Familiarizarea fetelor și băieților cu conceptele – chee de gen. (Anexa 6) 

Constatări        Cadrele didactice încurajează, sprijină și stimulează participarea fetelor 

și a băieților în egală măsură în diverse activități curriculare și 

extracurriculare. 

       Educătorii îmbină cu succes activitățile frontale cu cele de grup mic, 

grup mare, frontală, în perechi și individual. Sunt create situații în care 

copiilor li se solicită să învețe unul de la altul, să stabilească relații de 

prietenie, să se ajute reciproc. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1,25 

Punctaj acordat: - 

1,25 

Total standard                     3,5 

 

Dimensiune V 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Cadrele didactice încurajează, 

sprijină și stimulează participarea 

fetelor și băieților în egală măsură în 

diverse activități. 

 Tangențial, integrat în anumite 

proiecte tematice se abordează 

subiectul egalității de gen. 

 Identificarea educării egalității de 

gen ca vector educațional în planul 

anual pentru anul de studii 2021-

2022. 

 Cadrele didactice cunosc și respectă 

concepția despre sănătate, siguranță 

și protecție copilului în educație 

timpurie. 

 Asigurarea unui mediu sigur și 

protector tuturor copiiilor de vârstă 

preșcolară. 

 Cadrele didactice realizează un 

parteneriat eficient cu familia în 

realizarea educației de gen și 

promovarea drepturilor copiilor. 

 Lipsa materialelor didactice 

dsensibile la dimensiunea de 

gen (ghiduri, suporturi 

metodologice privind 

integrarea educației de gen în 

procesul educațional. 

 Realizarea sporadică a 

activităților ce contribuie la 

promovarea echității de gen. 

 Nivelul scăzut din partea 

instituției de promovare și 

stimulare a implicării taților în 

procesul de educare a copiilor. 

 Cunoștințele insuficiente din 

partea cadrelor didactice în 

vederea educării egalității de 

gen la vârsta preșcolară. 



 Activitatea Consiliului de 

administrație, Consiliul de etică, 

Comitetele de părinți la nivel de 

grupe. 

 Informarea periodică a părinților 

despre progresul copiilor de către 

fiecare cadru didactic al grupei în 

cadrul discuțiilor individuale, dar și 

în cadrul ședințelor părințești. 

 

 

 

 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Centrată pe copil în baza Curriculumului, 

SÎDC, SPNCD şi IMPCŞ; 

 Experienţă în organizarea seminarelor, 

reuniunilor metodice la nivel raional, 

municipal, republican; 

 Experienţa echipei manageriale de a 

elabora Strategii naţionale, ghiduri; 

Programe de Educaţie Parentală; 

 Experienţa de mentorat; 

 Experienţa cadrelor didactice în 

aplicarea documentelor de politici 

educaţionale în planificarea 
activităţilor integrate; 

 Planificarea conţinuturilor la domeniul 

de Educaţia digitală; 

 Paginile web și Facebook a instituţiei; 

 Consilierea psihopedagogică a copiilor aflaţi în 

dificultate; 

 Dotarea institutiei cu bază tehnico-

materială necesară demersului 

educational; 

 Cadre didactice dispuse spre 

colaborare, cooperare; 

 Implicare activă a părinţilor în activitatea 

instituţiei. 

  

 Lipsa competenţelor 

cadrelor didactice de a 

realiza educaţia incluzivă; 

 Lipsa Internetului în sălile de grupă; 

 Rutina instalată la unele cadre 

didactice în realizarea 

procesului educaţional; 

 Dezinteres pentru diverse cursuri 

de formare continuă datorită taxelor 

mari și prestaţie necalitativă din 

partea instituţiilor abilitate. 

 Părinţi tineri au abilităţi și 

competenţe parentale slab 
dezvoltate. 

 

 Desfășurarea procesului instructiv- 

educativ la distanță în format on-line. 

  

Oportunități Riscuri 

 Interesul cadrelor didactice pentru 

perfecţionare continuă prin diverse 

forme/modalităţi, inclusiv mentoratul, 

masteratul; 

 Disponibilitatea cadrelor didactice de a însuşi 

abilităţi noi de utilizare a tehnologiilor 

moderne; 

 Interesul părinţilor pentru dezvoltarea 

integrată a copiilor şi formarea competenţelor 

 Copiii cu CES nu beneficiază de 

practici de sprijin adaptate 

nevoilor individuale; 

 Utilizarea insuficientă a soft-

urilor educaţionale în cadrul 

procesului educaţional; 

 Cadrele didactice nu au acces la 

saiturile cu conţinut 

psihopedagogice; 



parentale; 

 Disponibilitatea Curriculumului și 

Programelor de Educaţie Parentală elaborate 

cu titlu de manuscris, cu posibilitatea 

utilizării; 

 Colaborarea cu DETS Buiucani, alţi agenţi 

educaţionali şi aplicarea la diverse proiecte 

în scopul obţinerii de fonduri necesare 

pentru îmbunătăţirea bazei materiale; 

 Informarea și implicarea părinţilor în luarea 

deciziilor. 

 Calitatea procesului educaţional 

poate fi diminuată; 

 Organizarea procesului instructiv- 

educativ în format on- line, amenință 

sănătatea cadrelor didactice şi a 

copiilor 
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