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Perioada inspecţiei: 10-20 octombrie 2017 

ob 
V. 

din nr. 408^Hff 15.11.2017 
V. Dandara, 

Şeful DRITS Rîşcani 

Inspecţia frontală a instituţiei de educaţia timpurie din satul Borosenii Noi a fost realizată în perioada 10-20 octombrie 2017 în conformitate cu 
ordinul DRITS Rîşcani nr.334 din 28.09.2017. Controlul a fost realizat în baza unui sistem de indicatori, conform Agendei inspectării frontale a 
activităţii instituţiilor educaţionale. 
In vederea evaluării instituţiei activitatea grădiniţei de copii a fost raportată la următoarele acte normative: 
• Codul Educaţiei al RM (nr. 152 din 17.07.2014) 

Codului Muncii al Republicii Moldova şi Convenţiei Colective de Muncă; 
Codul de etică a cadrului didactic. Publicat: 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67, art. Nr : 407; 

• Regulamentul privind inspecţia şcolară; 
• Planul inspecţiilor frontale pentru anul 2017-2018; 

Organizarea procesului educaţional în învăţământul preşcolar, primar şi secundar general, anul de studii 2017-2018; 
Standardele de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani; 

• Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova; 



• Ghidul 1001 de idei pentru o educaţie timpurie de calitate; 
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ preşcolar; 
• Regulamentul de atestare a cadrelor didactice; 
• Instrucţiunea cu privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru întreţinerea în instituţiile de educaţie preşcolară şi în şcoli; 
• Regulamentul sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie. 

OBIECTIVELE EVALUĂRII: 

• Verificarea nivelului de implementare a politicii de stat în domeniul învăţământului (respectarea legislaţiei Republicii Moldova, a actelor normative de stat 
referitoare la organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional preşcolar); 

• Evaluarea calităţii managementului educaţional; 
• Evaluarea nivelului de implementare a curriculum-ului preşcolar; 
• Identificarea dominantelor pozitive şi generalizarea acestora în cadrul instituţiei. 
• Instituţionalizarea copiilor, frecvenţa, alimentaţia, cazuri de morbiditate etc. 

Tehnici de investigaţie în cadrul inspecţiei: Instrumente de lucru: 
> Verificarea documentaţiei instituţiei; • Agende de monitorizare; 
> Asistenţe Ie activităţi didactice şi extracurriculare; • Chestionar pentru cadre didactice; 
> Observări asupra comportamentului copiilor în cadrul activităţilor cât şi în • Fişe de evaluare; 

timpul altor momente ale zilei; 
• Fişe de evaluare; 

> Discuţii cu copiii şi educatorii, după posibilităţi cu părinţii; 
> Anchete pentru educatori şi părinţi; 
> Evaluarea şi autoevaluarea activităţilor desfăşurate; 
> Verificarea documentaţiei directorului instituţiei; 
> Analiza de asistenţe efectuate la nivel de director; 
> Administrarea unor teste copiilor; 
> Analiza rezultativităţii procesului educaţional în instituţie; 
> Utilizarea unor chestionare pentru părinţi. 

Echipa de control a fost constituită din 3 evaluatori: colaboratorii Direcţiei învăţământ, şi un medic de la Centrul de Sănătate Publică. 

ASPECTELE MONITORIZA TE: 

La nivel de educator : 

Proiectarea de scurtă şi lungă durată; 
Corespunderea celor proiectate cu prevederile curriculum-ului; 



• Trasarea şi realizarea obiectivelor operaţionale; 
• Utilizarea formelor şi metodelor adecvate temei şi particularităţilor de vârstă a copiilor; 
• Realizarea evaluării formative în cadrul activităţilor integrate; 
• Perfectarea documentaţiei educatorului; 
• Activitatea de autoinstruire şi a dezvoltării profesionale; 
• Proiectarea activităţilor integrate conform studiului tematic; 

Realizarea activităţilor proiectate conform metodologiilor şi strategiilor didactice moderne centrate pe copil; 
• Depistarea, monitorizarea şi soluţionarea problemelor depistate în cadrul procesului educaţional; 

Portofoliul activităţii metodice; 

Rezultativitatea procesului educaţional în cadrul pregătirii copiilor pentru şcoală şi viaţa socială. 

La nivelul direcţiei instituţiei: 

• Realizarea cantitativă şi calitativă a planului de activitate; 
• Varietatea formelor şi metodelor de verificare a prevederilor curriculum-ului; 
• Potenţialul didactic, pregătirea lor profesională, gradele didactice, etc.; 
• Numărul de grupe, numărul de copii real existenţi şi instituţionalizarea acestora; 
• Asigurarea mediului dezvoltativ în corespundere cu cerinţele curriculare; 
• Realizarea calitativă a obiectivelor de referinţă; 
• Perfectarea documentaţiei instituţiei preşcolare, 
• Activitatea de control, dirijare şi evaluare; 
• Asigurarea unui mediu educaţional favorabil; 
• Amenajarea cabinetului metodic, etc.; 
• Aspectul moral psihologic; 
• Asigurarea alimentaţie de calitate; 
• Respectarea cerinţelor sanitaro-igienice şi personale; 
• Pregătirea de calitate a copiilor pentru viaţă şi debut şcolar. 

INFORMAŢII GENERALE 
Date generale Denumirea instituţiei: grădiniţa creşă „Garoiiţa" 

Raion: Rîşcani 
Localitate: Borosenii Noi 
Perioada evaluării: 1 0 - 2 0 octombrie 2017 



Tipul controlului: frontal 
Limba de instruire: 1. română 
Telefon: 0-256-48-2-32 
Adresa: MD, raionul Rîşcani, satul Borosenii Noi 
E-mail: annatutunaru(a>mail.ru 
Tipul de proprietate: de stat 

Prezentare generală a 
instituţiei 

1) Evoluţia instituţiei: 
Anul înfiinţării instituţiei preşcolare se datează cu 1964, în casa lui Deonisie Vatavu şi Irinei Bucurosu cu un număr de 52 de 
copii. In anul 1967 grădiniţa funcţiona în şcoala veche de lângă biserică cu 2 grupe de copii. In anul 1985 instituţia a fost 
separată în 2 instituţii: colhoznică şi de stat, respectiv cu 2 grupe şi o grupă. Din 1988 şi până în prezent instituţia 
funcţionează în prezenta clădire. Până în anul 2003 au activat 5 grupe cu un contingent de 120 de copii. Din 2003 şi până în 
2012 au activat 4 grupe cu un contingent de 72 de copii. Pe parcursul următorilor ani numărul de copii a descrescut până la 2 
grupe cu un număr total de 40 de copii. Din 1992 grădiniţa a fost administrată de Primăria. 

2) Prezenta clădire este dată în exploatare în anul ; 
în anul 1988 

3) Capacitatea clădirii instituţiei este pentru copii: 
110 de locuri 

4) Proporţiile valorificate: 
36 % după numărul de copii şi 65% după spaţiu; 

5) Organizarea activităţii instituţiei: 
I_ schimb. 10,5 ore pe zi; 

6) Numărul de grupe, dormitoare, sala de luat masă: 
Instituţia dispune de săli de grupă aparte - 2 grupe, 
dormitoare - 2 dormitoare 
sala de primit masa - masa se ia în săli de grupă 

7) Prezenţa sălii de sport tip -; 
Instituţia dispune de sala de sport. 

8) Prezenţa săli festive tip -; 
Dispune de sala de festivităţi lip. Pe perioada de iarnă nu se încălzeşte şi nu este funcţională. 

9) Asigurarea cu lumină -; 
Iluminarea artificială este bună. In anul 2015 sistema a fost reînnoită. Iluminarea naturală corespunde normelor. 

10) Asigurarea cu apă -; 
Instituţia este conectată la apeduct centralizat. Pe parcursul anului de studiu grădiniţa este asigurată cu apă permanent. 



Apeductul este conectat la blocurile sanitare din grupe, la blocul alimentar. Instituţia dispune de apă caldă (grupele). 
11) In perioada rece a anului se încălzeşte: 

Sistema de încălzire funcţionează pe baza gazului natural. în 2015 s-a realizat reparaţia capitală a sistemei de încălzire. Pe 
parcursul perioadei rece a anului regimul de temperatură se menţine constant şi corespunde cerinţelor sanitaro-igienice. 
Ambele grupe deţin de cazane separate, conectate la gaz. 

12) Telefonizarea /internetul: Edificiul este conectat la telefonia fixă şi internet. 
Instituţia mai dispune de: Instituţia dispune de cabinet medical. 
Blocul alimentar este într-o stare satisfăcătoare, instituţia dispune de 2 terenuri de joacă amenajate cu inventar învechit. 

Evoluţia cadrelor 
didactice din institutie 

Numărul total de cadre didactice = _ 4_ 
a) 

din ele: 

Evoluţia efectivului de 
elevi 

Studii: superioare = 2 educatori; 
b) medii speciale = 2 educatori; 
c) superioare incomplete = 0 educatori. 
d) stagiu pedagogic: 0 — 3 ani = 0 cadru didactic, 3-8 ani = 0 cadre didactice, 8-13 ani = 0 cadru didactic, 13 - 18 

ani = 0 cadre didactice, 18-25 ani = 0 cadre didactice, 25 şi mai mult = 4 cadre didactice, 
e) stagiul pedagogic mediu = 31 ani. 
f ) gradul didactic: superior = 0 cadre didactice, gradul 1=0 cadre didactice , gradul 11 = 2 cadre didactice. 
g) vârsta medie a colectivului este de: 55 ani; 
h) pensionari: 2 persoane; 
i) discipline / ore predate de nespecialişti: 0 ore; 
j) la 1 cadru didactic revine în mediu 10 copii 
k) unităţi vacante (didactice, auxiliare ): 

La ziua controlului nu sunt acoperite unităţi ca educator, asistent medical, măturător, conducător muzical. In viitorul apropiat 
se prevede încadrarea în câmpul muncii a unui educator. 
Nr de copii la 01-09-2017: 44 copii 
Veniţi: 0 copii 
Plecaţi: 5 copii 
Mr de copii la data controlului: 
grupe creşă - medie mare-

pregătitoare 
Total 

Nr. de grupe 1 1 2 
Nr. de copii 22 17 39 
Total grupe 2 
Total copii 39 



REZULTATELE EVALUARII 
N/ 
0 

Indicatori de 
monitorizare 

Surse de verificare/dovezi Constatări 

1. Cadrul legal. 
Prezenţa şi 
implementarea 
actelor legislativ -
normative în 
vigoare care 
reglementează 
funcţionalitatea 
instituţiei. 

- Codul Educaţiei al RM; 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei elaborat în 
baza Regulamentului-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor 
de învăţământ preşcolar 
- Regulamentul Intern ME, MJ 
- Organizarea procesului educaţional în învăţământul preşcolar în 
anul de studii 2017-2018; 
- ordine în vigoare privind funcţionarea instituţiei; 
- paşaportul tehnic al instituţiei; 
- prezenţa autorizaţiei sanitare ş.a. documente 
- nomenclatorul actelor legislativ-normative 

Instituţia dispune de Codul Educaţiei în varianta 
electronic şi de tipar. 
Instituţia dispunea de regulamentul de funcţionare a 
instituţiei preşcolare şi de Regulament Intern. 
Documentele sunt aprobate la şedinţa Consiliului 
Profesoral şi Consiliul de Administraţie. 
Documentul dat este prezent. 
Sunt elaborate ordine de către managerul grădiniţei 
privind funcţionarea instituţiei în noul an de studiu. 
Paşaportul tehnic (copia) se păstrează la managerul 
grădiniţei. 
Instituţia deţine Autorizarea de la CSP şi ANSA. 
Documentele se păstrează la managerul instituţiei. 
Dispune de nomenclatorul actelor legislative-normative. 

2. Repartizarea 
funcţională dintre 
membrii 
administraţiei 
grădiniţei, 
colectivului 
profesoral şi 
personalului 
auxiliar. 

Fişele postului 
Planul de activitate 
Ordin privind repartizarea atribuţiilor de funcţie şi a sarcinii 
didactice 

Fişele postului ale personalului grădiniţei sunt prezente 
şi contrasemnate. Calitatea conţinutului documentelor 
este bună. Fişele se păstrează în mapă la managerul 
instituţiei. Fişa postului a managerului se păstrează la 
primărie. In planul anual de activitate nu sunt indicate 
atribuţiile managerului, cadrelor didactice. 
Anual sunt emise ordine privind repartizarea atribuţiile 
de funcţie. 

3. Proiectarea de 
perspectivă a 
activităţii 
instituţiei 

- Program de dezvoltare, racordarea programului de dezvoltare 
a instituţiei la Programul de dezvoltare a învăţământului din 
raion şi la cerinţele actuale, 

- Prezentarea Raportului privind implementarea Programului 
strategic de dezvoltare la mijloc, la finele implementării 

Administraţia dispune de program de dezvoltare pentru 
perioada 2012-2017. Programul este racordat la 
Programul raional de activitate. Sunt prezente 
majoritatea direcţiilor strategice. 
Raportul privind implementarea Strategiei se efectuează 
odată în an. Raportul este prezentat la şedinţa 
Consiliului Primăriei. 

4. Proiectarea Racordarea Planului anual la Programul strategic al Planul anual de activitate este racordat la Programul de 



anuală a 
instituţiei. 

instituţiei 
Proiectarea: 

săptămânală 
lunară 
trimestrială 
Ritmicitatea, sistemul şi eficacitatea măsurilor trasate în 
toate tipurile de proiecte; 
Raportul - sinteză privind îndeplinirea Planului din anul 
precedent de studii 
Respectarea procedurii de valorificare a activităţilor 
proiectate 
Agendele/proiectele individuale (pentru 5 ani de activitate) 

dezvoltare la un nivel satisfăcător. 
Managerul practică proiectarea săptămânală individuală. 
Pentru o transparenţă decizională managerul practică 
proiectarea lunară a activităţii instituţiei. Activităţile 
sunt aduse la cunoştinţe în cadrul şedinţelor operative. 
Se respectă ritmicitatea acţiunilor trasate şi realizării lor. 
Majoritatea din ele sunt eficace. 
Raportul sinteză privind îndeplinirea planului anual de 
activitate este prezent în planul anual de activitate şi se 
aduce la cunoştinţă în cadrul Consiliului Profesoral. 
Accent în raport se pune pe cantitate şi pe calitate. 
Planul se realizează la 90%. Majoritatea activităţilor 
proiectate se realizează în termini stabiliţi. 
Proiectele anuale sunt prezente pentru perioada ultimilor 
5 ani. 

5. Eficienţa 
activităţii 
consiliilor 
profesorale: 

actualitatea problemelor planificate; 
realizarea şedinţelor; 
corectitudinea hotărârilor; 
evidenţa îndeplinirii deciziilor adoptate 
asigurarea transparenţei procesului decizional 

Anual sunt planificate câte 5 şedinţe. Problemele puse în 
discuţie sunt actuale şi sunt racordate la obiectivele 
proiectate. Şedinţele Consiliului Profesoral sunt 
realizate sistematic. Corectitudinea hotărârilor CP 
uneori lasă de dorit. E de menţionat că se duce evidenţa 
îndeplinirii hotărârilor adoptate. Transparenţa procesului 
decizional nu este asigurat pe deplin. 

Eficienţa 
activităţii orelor 
metodice: 

actualitatea problemelor planificate; 
realizarea şedinţelor; 
corectitudinea recomandărilor; 
evidenţa îndeplinirii recomandărilor 
asigurarea transparenţei procesului decizional 

Anual sunt proiectate 4 ore metodice. Se abordează 
probleme metodice privind organizarea şi desfăşurarea 
procesului educaţional. Cel puţin se discută o întrebare 
teoretică. Restul întrebărilor au mai mult caracter 
practice. E de menţionat că toate problemele discutate 
ţin de o tematică. Nu lipsesc de la orele metodică şi 
analiza activităţilor demonstrative. Recomandările 
elaborate sunt formulate concret şi specific problemelor 
discutate. 
Registru de procese verbale necesită perfectat. 
Transparenţa procesului decizional se realizează la un 
nivel satisfăcător. 



6 Eficienţa 
activităţii 
Consiliului de 
administraţie 

actualitatea problemelor planificate; 
realizarea şedinţelor; 
corectitudinea hotărârilor; 
evidenţa îndeplinirii deciziilor adoptate 
asigurarea transparenţei procesului decizional 

Consiliul de Administraţie din instituţie îndeplineşte 
completamente prerogative sale, stipulate în 
regulamentul de activitate a instituţiei. Problemele puse 
în discuţie sunt actuale şi specifice Consiliului de 
Administraţie. Şedinţele sunt realizate sistematic 
conform planului de activitate. Hotărârile necesită de a 
fi perfectate. Se duce evidenţa îndeplinirii deciziilor 
adoptate. Transparenţa nu se asigură completamente. 
Şedinţele sunt protocolate în registrul proceselor verbale 
care este paginat, sigilat. 

7 Controlul intern: tipurile de controale planificate; 
calitatea proiectării obiectivelor controlului 
ritmicitatea şi sistemul controlului intern 
monitorizarea tuturor domeniilor de dezvoltare, ariilor 
curriculare 
respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a 
controlului intern 
Calitatea controalelor înfăptuite: 
calitatea notelor de control 
materialul analitic sistematizat 

îmbinarea controlului cu ajutorul metodic 

Planul de activitate conţine un compartiment aparte ca 
„Control intern". în acest capitol sunt planificate diverse 
tipuri de controale ca controale tematice, operative, 
personale, episodic, curente şi altele. Este elaborată 
ciclograma controalelor interne. Majoritatea 
controalelor proiectate se reflectă în compartimentul dat. 
Controlul intern vizează mai mult aspectele activităţii 
educaţionale. Pe an sunt acoperite 2-3 domenii de 
dezvoltare. Cauza numărului mic constituie numărul 
mic de cadre didactice şi a numărului scăzut de grupe şi 
copii în ele. 
Controalele tematice sunt anunţate din timp de către 
managerul instituţii la adunări administrative. Nivelul 
realizării controalelor este satisfăcător. Materialele 
analitice elaborate se bazează pe constatări şi mai puţin 
pe analiză. 
Controale realizate se îmbină cu acordarea ajutorului 
metodic şi consultaţia. 
Informaţiile sunt sistematizate şi se păstrează în mape 
respective. 

8 Sistema de 
asistenţă: 

Numărul de asistenţe realizate de membrii administraţiei 
pe parcursul a 5 ani (registrele pentru 5 ani) 
calitatea propunerilor şi concluziilor 
evidenţa îndeplinirii acestor propuneri (asistenţe de 
revenire) 

Managerul instituţiei realizează evidenţa de asistenţe pe 
parcursul ultimilor 15 ani. Pentru perioada anilor 2010-
2017 asistenţe se înregistrau pe fişe adaptate pentru 
fiecare tip de activitate al educatorului. în mediu, anual, 
numărul de asistente este de 65-70 de activităti la 4 



educatori. Fiecare fişă conţine recomandări pentru 
eficientizarea procesului educaţional. Rezervele 
depistate de către managerul instituţiei se discută cu 
cadrele didactice individual. Se proiectează perioada de 
redresare a rezervelor. Managerul instituţiei realizează 
asistenţe de revenire cu scopul evidenţei îndeplinirii 
recomandărilor. Directorul a cuprins majoritatea 
domeniilor de dezvoltare, ariile curriculare şi 
momentele de regim. Fiecare asistenţă conţine 2-3 
recomandări. Calitatea formulării uneori lasă de dorit. 

9 Constituirea şi 
activitatea 
Consiliului de 
etică 

Ordinul cu privire la constituirea Consiliului de etică Este emis ordin cu privire la constituirea Consiliului de 
etică. 
Nu s-a respectat în tocmai procedura de completarea 
consiliului de etică cu membri. La o şedinţă 
administrativă cu participarea tuturor colaboratorilor 
instituţiei s-a discutat despre componenţa consiliului. 
Adunarea generală a părinţilor a înainat un părinte în 
consiliul de etică. Lipseşte proces verbal. 
In cadrul şedinţei lărgite a Consiliului de etică s-a 
discutat Regulamentul - tip Consiliului de etică; 
Este elaborat planul de lucru al consiliului de etică, dar 
necesită perfectat; 
Este întocmit Registrul de procese - verbale al 
Consiliului de etică, sunt înregistrate 2 procese - verbale 
din anul precedent şi unul din anul curent de studiu. 
Este întocmit Registrul sesizărilor / petiţiilor. Până la 
ziua controlului nu sunt înregistrate petiţii. 

9 Constituirea şi 
activitatea 
Consiliului de 
etică 

Extrase din procesele-verbale ale şedinţelor: 
Consiliul profesoral (2) 
Consiliul de administraţie (1) 
Organizaţia sindicală (1) 
Adunarea generală a părinţilor (1) 

Este emis ordin cu privire la constituirea Consiliului de 
etică. 
Nu s-a respectat în tocmai procedura de completarea 
consiliului de etică cu membri. La o şedinţă 
administrativă cu participarea tuturor colaboratorilor 
instituţiei s-a discutat despre componenţa consiliului. 
Adunarea generală a părinţilor a înainat un părinte în 
consiliul de etică. Lipseşte proces verbal. 
In cadrul şedinţei lărgite a Consiliului de etică s-a 
discutat Regulamentul - tip Consiliului de etică; 
Este elaborat planul de lucru al consiliului de etică, dar 
necesită perfectat; 
Este întocmit Registrul de procese - verbale al 
Consiliului de etică, sunt înregistrate 2 procese - verbale 
din anul precedent şi unul din anul curent de studiu. 
Este întocmit Registrul sesizărilor / petiţiilor. Până la 
ziua controlului nu sunt înregistrate petiţii. 

9 Constituirea şi 
activitatea 
Consiliului de 
etică 

Proces-verbal al şedinţei cu cadrele didactice: discutarea Proiectului 
regulamentului-tip al Consiliului de etică 

Este emis ordin cu privire la constituirea Consiliului de 
etică. 
Nu s-a respectat în tocmai procedura de completarea 
consiliului de etică cu membri. La o şedinţă 
administrativă cu participarea tuturor colaboratorilor 
instituţiei s-a discutat despre componenţa consiliului. 
Adunarea generală a părinţilor a înainat un părinte în 
consiliul de etică. Lipseşte proces verbal. 
In cadrul şedinţei lărgite a Consiliului de etică s-a 
discutat Regulamentul - tip Consiliului de etică; 
Este elaborat planul de lucru al consiliului de etică, dar 
necesită perfectat; 
Este întocmit Registrul de procese - verbale al 
Consiliului de etică, sunt înregistrate 2 procese - verbale 
din anul precedent şi unul din anul curent de studiu. 
Este întocmit Registrul sesizărilor / petiţiilor. Până la 
ziua controlului nu sunt înregistrate petiţii. 

9 Constituirea şi 
activitatea 
Consiliului de 
etică 

Planul de lucru al Consiliului de etică 

Este emis ordin cu privire la constituirea Consiliului de 
etică. 
Nu s-a respectat în tocmai procedura de completarea 
consiliului de etică cu membri. La o şedinţă 
administrativă cu participarea tuturor colaboratorilor 
instituţiei s-a discutat despre componenţa consiliului. 
Adunarea generală a părinţilor a înainat un părinte în 
consiliul de etică. Lipseşte proces verbal. 
In cadrul şedinţei lărgite a Consiliului de etică s-a 
discutat Regulamentul - tip Consiliului de etică; 
Este elaborat planul de lucru al consiliului de etică, dar 
necesită perfectat; 
Este întocmit Registrul de procese - verbale al 
Consiliului de etică, sunt înregistrate 2 procese - verbale 
din anul precedent şi unul din anul curent de studiu. 
Este întocmit Registrul sesizărilor / petiţiilor. Până la 
ziua controlului nu sunt înregistrate petiţii. 

9 Constituirea şi 
activitatea 
Consiliului de 
etică 

Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de etică 

Este emis ordin cu privire la constituirea Consiliului de 
etică. 
Nu s-a respectat în tocmai procedura de completarea 
consiliului de etică cu membri. La o şedinţă 
administrativă cu participarea tuturor colaboratorilor 
instituţiei s-a discutat despre componenţa consiliului. 
Adunarea generală a părinţilor a înainat un părinte în 
consiliul de etică. Lipseşte proces verbal. 
In cadrul şedinţei lărgite a Consiliului de etică s-a 
discutat Regulamentul - tip Consiliului de etică; 
Este elaborat planul de lucru al consiliului de etică, dar 
necesită perfectat; 
Este întocmit Registrul de procese - verbale al 
Consiliului de etică, sunt înregistrate 2 procese - verbale 
din anul precedent şi unul din anul curent de studiu. 
Este întocmit Registrul sesizărilor / petiţiilor. Până la 
ziua controlului nu sunt înregistrate petiţii. 

9 Constituirea şi 
activitatea 
Consiliului de 
etică 

Ordin cu privire la interzicerea colectărilor ilicite de bani 

Este emis ordin cu privire la constituirea Consiliului de 
etică. 
Nu s-a respectat în tocmai procedura de completarea 
consiliului de etică cu membri. La o şedinţă 
administrativă cu participarea tuturor colaboratorilor 
instituţiei s-a discutat despre componenţa consiliului. 
Adunarea generală a părinţilor a înainat un părinte în 
consiliul de etică. Lipseşte proces verbal. 
In cadrul şedinţei lărgite a Consiliului de etică s-a 
discutat Regulamentul - tip Consiliului de etică; 
Este elaborat planul de lucru al consiliului de etică, dar 
necesită perfectat; 
Este întocmit Registrul de procese - verbale al 
Consiliului de etică, sunt înregistrate 2 procese - verbale 
din anul precedent şi unul din anul curent de studiu. 
Este întocmit Registrul sesizărilor / petiţiilor. Până la 
ziua controlului nu sunt înregistrate petiţii. 

9 Constituirea şi 
activitatea 
Consiliului de 
etică 

Registrul sesizărilor/petiţiilor 

Este emis ordin cu privire la constituirea Consiliului de 
etică. 
Nu s-a respectat în tocmai procedura de completarea 
consiliului de etică cu membri. La o şedinţă 
administrativă cu participarea tuturor colaboratorilor 
instituţiei s-a discutat despre componenţa consiliului. 
Adunarea generală a părinţilor a înainat un părinte în 
consiliul de etică. Lipseşte proces verbal. 
In cadrul şedinţei lărgite a Consiliului de etică s-a 
discutat Regulamentul - tip Consiliului de etică; 
Este elaborat planul de lucru al consiliului de etică, dar 
necesită perfectat; 
Este întocmit Registrul de procese - verbale al 
Consiliului de etică, sunt înregistrate 2 procese - verbale 
din anul precedent şi unul din anul curent de studiu. 
Este întocmit Registrul sesizărilor / petiţiilor. Până la 
ziua controlului nu sunt înregistrate petiţii. 

10 

Activitatea de 
îmbunătăţire a 
bazei material-
tehnice a 
instituţiei 

Proiecte implementate pe parcursul a 5 ani, sursele, sumele 
alocate. 
Sponsorizări 
Donaţii 
Rezerve/Obiective de îmbunătăţire 

Reparaţie capitală a edificiului s-a realizat în perioada 
anilor 2014- 2017. S-a reparat tavanul, pereţii din săli 
de grupă şi dormitoare, s-a realizat reparaţia capitală a 
blocurilor sanitare şi a antreurilor. S-a construit sistema 
de încălzire, apeductul, canalizaţia. S-a efectuat 
reparaţia capitală a blocului alimentar cu conectarea la 
gaz natural. A fost schimbată sistema electrică în 
instituţie. Blocurile sanitare au fost asigurate cu apă 
caldă. Suma investiţiilor constituie circa 90 mii lei. 



Sursele de finanţare ale investiţiilor capitale sunt 
bugetul primărie, Consiliul raional şi părinţii (resurse 
umane). 
Baza materială a instituţie a fost completată cu lingerie 
de pat, perne, plapume, utilaj tehnologic, veselă de 
pregătit bucate şi de luarea mesei, maşina de spălat şi 
mijloace TIC. 

11 

Relaţii de 
parteneriat dintre 
instituţie şi 
şcoală, dintre 
grîdiniţă şi 
comunitate 

La nivel de planificare, realizare, impactul, în perspectivă 
Lucrul cu părinţii şi implicarea lor în viaţa grădiniţei (nr de 
vizite, consilieri, proiecte implementate în colaborare cu 
părinţii) 
Colaborarea cu APL 
Transparenţa activităţilor (pagina WEB, buletine 
informative, sondaje...) 
Organizarea dezbaterilor pe marginea proiectelor de 
politici educaţionale, informarea cadrelor didactice, a 
părinţilor cu actele normative în vigoare. 

Directorul IET întreţine permanent relaţii de parteneriat 
cu APL din localitate. Acest lucru se reflectă în 
activităţile comune realizate la nivel de localitate şi în 
susţinerea permanentă a grădiniţei de către APL mai 
ales la capitolul îmbunătăţirea bazei materiale. E de 
menţionat faptul că se atestă relaţii de colaborare cu 
părinţii copiilor ce frecventează instituţia. Deseori 
părinţii se implică în soluţionarea diverselor probleme la 
nivel de voluntariat. Sunt prezente şi unele procese 
verbale privind organizarea diverselor dezbateri pe 
marginea proiectelor de politici educaţionale. 
Pagina WEB instituţia nu dispune. De asemenea nu 
dispune nici de buletin informativ. 

12 

Promovarea şi 
dezvoltarea 
educaţiei 
incluzive 

Evaluarea /reevaluarea copiilor cu CES; 
Starea documentaţiei privind promovarea şi dezvoltarea educaţiei 
incluzive la nivelul CDS şi manager 

In grădiniţă copii cu cerinţe educaţionale speciale nu 
sunt înregistraţi. 
Managerul deţine de lista copiilor cu nevoi speciale de 
vârsta preşcolară, deoarece în localitate nu sunt 
înregistraţi astfel de copii. 
Din convorbire cu cadrele didactice şi managerul 
dumnealor sunt predispuşi de a lucra cu astfel de copii. 
La ziua controlului directorul dispunea de metodologia 
de lucru cu copii CES. 

13 

Climatul 
psihologic în 
colectiv 

Sondaje 
Ordine de stimulare, pedeapsă 
Activismul cadrelor 
Motivarea cadrelor 
Fluctuaţia cadrelor (cauza) 

Ordine de stimulare, pedeapsă nu au fost emise; 
Disciplina de muncă este adecvată desfăşurării activităţii 
educaţionale; 
Climatul psihologic este apreciat ca pozitiv; 
Echipa managerială este perseverentă în rezolvarea 
problemelor, este principială. 



Activismul cadrelor didactice se manifestă prin 
participarea activă în cadrul procesului decizional. 

14 

Condiţiile 
sanitaro - igienice 
din instituţie 

Acordul Centrelor de Sănătate Publică, prin eliberarea de către 
aceştia a Autorizaţiei sanitare de funcţionare a instituţiei de 
învăţământ nu mai târziu de 1 septembrie al anului în curs (Hot. de 
Guvern nr.21 din 29.12.2005) 

Respectarea cerinţelor sanitaro-igienice de instruire în instituţie 
Asigurarea medicală, dotarea cabinetului 

Medical. 

Respectarea regimului sanitaro-epidemic în instituţie 
este asigurat prin utilizarea detergenţilor, 
dezinfectanţilor; 
Copii au acces la apă potabilă de calitate, la apă caldă; 
Sunt asigurate condiţiile de respectare a igienei 
personale a copiilor şi personalului grădiniţei; 
Blocul sanitar este dislocat în incinta instituţiei, 
corespunde cerinţelor; 
Sistemul de canalizare funcţionează; 
Instituţia dispune de cabinet medical; 

Nu dispune de unitate de asistent medical. 
Instituţia este asigurată cu medicamente pentru 
acordarea primului ajutor, care se păstrează în cabinetul 
medical; 
Nivelul cazurilor de îmbolnăviri este mai mic decât 
media pe raion. Este elaborat un plan de măsuri concrete 
privitor la profdaxia maladiilor şi supravegherea 
dispensară care este prezent în planul anual de activitate. 

Perfectarea 
documentaţiei ce 
ţine de personal 
Nomenclatorul 
actelor aflate în 
institutie 

Documentaţia instituţiei repartizată în mape 
Mapele conţin nr. de ordine din Nomenclatorul instituţiei 

Mapele sunt numerotate şi sunt amenajate fiecare la 
locul său. Ordinea mapelor corespunde cu 
nomenclatorul. 

Regulament de 
ordine internă 

Aprobarea şi discutarea regulamentului 
Titlul VII din Codul Muncii 

Regulamentul de ordine intern este prezent. Calitatea 
conţinutului este satisfăcătoare. Majoritatea capitolelor 
şi articolelor corespund cerinţelor. Regulamentul de 
ordine intern este aprobat la Consiliul de Administraţie. 
Hotărârea privind aprobarea este înscrisă în cartca 
proceselor verbale. 

Registrul de 
evidenţă al 
personalului 

Registrul cusut, sigilat, ştampilat, numerotat 
Conţine următoarele rubrici: 
Numele/ Prenumele 

Managerul dispune dc registrul de evidenţă al 
personalului, este sigilat. 
Se completează anual. Lipsesc doar unii indicatori. 



Data, luna, anul naşterii 
• Bl (seria, număr) 

Diploma (seria, număr, data eliberării) 
Statut de tânăr specialist Specialitatea conform diplomei 
Funcţia la care este angajat Adresa / tel. de contact 

Asigurarea 
medicală a 
angajaţilor 

Listele persoanelor angajate / eliberate (tipizate) 
Registrul eliberării poliţelor medicale 

Listele persoanelor asigurate sunt perfectate 
respectându-se termenii stabiliţi. 

Dosarele 
personale ale 
angajaţilor 

Prezenţa şi aranjarea actelor în dosar (în ordine cronologică) 
Formularele din dosar se completează de salariat 
• Mapă (identice) \ 
• Fişa personală / fotografie 

MR-2 Formular tipizat 
• Curriculum vitae 

Buletinul de identitate (autentificat) 
• Diploma de studii (autentificată) 
• Adeverinţa de plasament în câmpul muncii (TS) - copia 

Copia certificatului de grad manag./didactic 
Reciclări / Perfecţionări 

• Carnetul de muncă (xerox) 
Certificatul de căsătorie (la necesitate) 

• Cerere / Extras ordin 
• Contract individual de muncă - (se completează de angajator) 

Dosarele personale ale salariaţilor se păstrează cu acces 
limitat - în biroul directorului. Dosarele personale ale 
angajaţilor sunt completate. 
Actele din dosare sunt aranjate conform cerinţelor, în 
ordine cronologică. 
Toţi angajaţii deţin fişe de post perfectate conform 
cerinţelor. Sunt avizate de director. 
Fişele de post ale angajaţilor sunt reactualizate cu 
includerea prevederilor Codului educaţiei şi ale Codului 
de etică al cadrului didactic. 

Arhiva dosarelor 
salariaţilor 

Prezenţa arhivei (75 de ani) 
Aranjarea mapelor în arhivă 

Arhiva dosarelor se deţine. 
Mapele păstrate sunt aranjate conform cerinţelor 

Documentaţia 
tinerilor 
specialişti / 
practicanţilor 

1) Demersul direcţiei şcolii (copia) f) Listele pe ani aţinerilor 
specialişti I) Angajamentele semnate de tinerii specialişti (pentru 3 
ani de activitate) 

Cadre didactice cu statut de tânăr specialist nu sunt în 
grădiniţa de copii. 

Contractele 
Individuale de 
muncă 

Corectitudinea perfectării contractelor individuale (C.I.M.) 
Prezenta şi corectitudinea perfectării acordurilor suplimentare 

(A.S.) ' 
Prezenţa şi corectitudinea perfectării CIM cu tinerii specialişti 

In instituţie activează 4 persoane ce deţin contracte 
individuale de muncă (2 cadre didactice de vârstă 
pensionară şi 2 cadre nondidactice). Contractele 
individuale sunt perfectate corect, indicându-se 



Durata angajării 
Funcţia (salariu deplin/ne deplin) 
De bază /prin cumul »Durata concediului (nr. zile) 
Semnătura angajatorului şi salariatului, Prezenţa ştampilei 
Registrul de evidenţă al contractelor individuale de muncă 

termenii, funcţia la care este angajat salariatul. Sunt 
semnate de angajator şi salariat. 
Registrul tipizat de evidenţă al CIM se deţine. 
Corectitudinea completării se atestă. 

Carnetele de 
muncă 

Securitatea - condiţiile de păstrare a carnetelor 
Corespunderea întocmai cu Hotărârea de Guvern 1449 din 
24.12.2007 
„privind carnetul de muncă" (anexa 1.2) 
• Corectitudinea completării (în limba de stat, cu pix negru) 

Toate rubricile completate conform HG 1449 
• Prezenţa înscrierilor la modificările intervenite (concedii, 
schimbarea funcţiei, cumul) 

Indicarea IDNO/ IDNP 

Toţi angajaţii deţin carnete de muncă de model nou 
înscrierile din carnete sunt corecte, toate rubricile 
completate. IDNP / IDNO sunt indicate. 
Schimbările intervenite se efectuează la timp (numele, 
studiile, perfecţionările etc.) 

Registrul de 
evidenţă al 
carnetelor / 
formularelor 

Corespunderea întocmai cu Hotărârea de Guvern 1449 din 
24.12.2007 
„privind carnetul de muncă " (anexa 1 2) 
Eliberarea temporară a carnetelor 

Registrul se deţine, este sigilat. 
Carnetele de muncă se eliberează temporar în baza 
cererii depuse. 

Registrul de 
ordine pe 
personal "P" 
(angajare, 
demisii, concedii 
de toate tipurile) 

Numerotat, cusut, sigilat şi autentificat prin semnătura şi ştampila 
conducătorului 
Numerotaţia cu începere de la 01 ianuarie a fiecărui an calendaristic 
Prezenţa Temeiului Legal la emiterea ordinelor (articolele din 
Codul Muncii, diverse certificate, alte acte normative) 
Corectitudinea formulării ordinelor 
Semnarea ordinelor de către angajator 
Semnarea ordinelor de către salariaţi 

Registrul este prezent. Este sigilat. Ordinele emise sunt 
formulate corespunzător, cu specificarea temeiului legal. 
Majoritatea ordinelor sunt aduse la cunoştinţa 
salariaţilor sub semnătură. Ştampila este aplicată pe 
toate ordinele. 

Registrul de 
ordine al 
activităţii de bază 
"A" 

Numerotat, cusut, sigilat şi autentificat prin semnătura şi ştampila 
conducătorului 
Numerotaţia cu începere de la 01.09 
Prezenta ordinelor la fiecare început de an şcolar Aprobarea listelor 
tarifare 
Aprobarea obligaţiunilor funcţionale (obligaţiunile nu se scriu de 
fiecare an în registru1 de ordine) 
Cu referire la situaţia anti incendiară etc. 
Prezenţa Temeiului Legal la emiterea ordinelor (articolele din 

Registrul se deţine, este sigilat. 
Ordinele emise sunt formulate clar, corect fără abateri, 
cu specificarea temeiului legal. 
Ordinele de aprobare a listelor tarifare sunt prezente. 



Codul Muncii, diverse certificate, alte acte normative) 
Corectitudinea formulării ordinelor 
Semnarea ordinelor de către angajator 
Semnarea ordinelor de către salariaţi (după caz) 

Documentaţia 
recepţionată/ 
expediată 

Mapele cu copia actelor expediate (cu indicarea nr. de înregistrare) 
Prezenţa documentaţiei recepţionate (circulare, scrisori etc.) cu 
indicarea nr. de înregistrare; 
Aranjarea în ordinea cronologică a actelor în mape 
Semnătura de executare 

Actele emise de DRITS şi de alte organe ierarhic 
superioare se înregistrează şi se păstrează în mapa 
documentelor recepţionate. Sunt aduse la cunoştinţa 
angajaţilor. 
Actele expediate sunt înregistrate. Unele copii ale 
actelor nu se păstrează de către managerul instituţiei. 

Recomandări Managerul instituţiei: 
Crearea echipei de lucru pentru elaborarea noului plan strategic de dezvoltare a instituţiei pentru perioada 2018-2022. 
Elaborarea raportului privind realizarea programului strategic de dezvoltare a instituţiei pentru perioada 2012-2017 şi 

prezentarea lui la şedinţele Consiliului de Administraţie şi Consiliul primăriei în luna decembrie 2017. 
Elaborarea diverselor tipuri de proiectări ale activităţii instituţiei (săptămânal, lunar) şi afişarea lor pe panou informativ; 
Respectarea în tocmai a regulamentului de activitate al Consiliului de Administraţie; 
în cadrul consiliilor de administraţie să adopte hotărâri cu sarcini concrete, să proiecteze şi să abordeze chestiunea privind 

realizarea hotărârilor consiliilor precedente iar la orele metodice să elaboreze recomandări clare, realizabile cu posibilitatea 
revenirii la ele mai târziu; 

Respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a controlului intern; 
Respectarea procedurii de completarea consiliului de etică conform regulamentului de organizare a consiliului de etică; 

Actualizarea ordinului cu referire la interzicerea colectărilor ilicite de bani şi prevenirea actelor coruptibile Informarea 
persoanelor vizate în ordine, contra semnătură. 

REALIZAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL 

Criteriile de evaluare a activităţii Reuşite / Aspecte valorificate Rezerve / Aspecte nevalorificate 

c/d/ indicatori de monitorizare 



Planificarea de lungă / scurtă 

durată 

Cadrele didactice din instituţia de educaţie timpurie 
Borosenii Noi utilizează strategii educaţionale care 
reflectă abordarea integrată şi multilaterală a 
dezvoltării copilului şi centrarea procesului 
educaţional pe copil prin: metode activ-participative de 
învăţare, forme de organizare, strategii de promovare a 
învăţării prin cooperare, materiale didactice eficiente 
cât şi tehnici de învăţare. Toate acestea facilitează 
învăţarea conţinuturilor noi şi sporesc nivelul de 
activism al copiilor. Centrarea pe copil se respectă prin 
implicarea acestora în activitate, prin oferirea mediului 
educaţional fizic şi emoţional, le sunt oferite roluri de 
partener, prieten, organizator şi evaluator. 

Cadrele didactice îşi planifică activităţile în baza 
cunoaşterii particularităţilor individuale, a intereselor 
şi nevoilor fiecărui copil iar drept reper servesc 
următoarele documente de politică educaţională: 
Curriculum-ul educaţiei timpurii şi preşcolare, 
Standardele de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de 
la naştere până la 7 ani, Standardele naţionale 
profesionale pentru cadrele didactice din instituţiile de 
educaţie timpurie. în procesul de planificare, atât 
de lungă durată cât şi de scurtă durată, cadrele 
didactice ţin cont de interesele copiilor şi necesităţile 
copiilor. 

In planificarea de scurtă durată au fost determinate 

unele rezerve ce ţin de conţinut. La unele proiecte 

tematice educatorii nu au fost documentaţi suficient. 

Formularea şi 

realizarea obiectivelor. 

In cadrul planificărilor de lungă şi scurtă durată sunt 
identificate un şir de obiective de referinţă şi 
operaţionale care au rolul de a descrie 
comportamentele aşteptate de educatori la diferite arii 
curriculare. Obiectivele de referinţă sunt formulate 

Obiectivele de referinţă la Educaţia muzicală se 

realizează parţial deoarece lipseşte conducătorul muzical. 

Piesele muzicale şi dansurile sunt adaptate de către 



conform Curriculum-ului. educatori şi copii la nivelul posibilităţilor. 

Desfăşurarea activităţilor 

integrate 

Activităţile planificate în grădiniţă poartă un caracter 
integrat, în care se pune accentul pe abordarea holistă 

Durata activităţilor educaţionale este variată şi de cele 

mai multe ori depăşeşte timpul deoarece grupele sunt 

Desfăşurarea activităţilor 

integrate 
a copiilor. Se utilizează diferite tehnici şi metode 
netradiţionale. Copii explorează cu diverse obiecte şi 
materiale. Gradul de implicarea şi atractivitatea 
acestora creşte de la o activitate la alta fiind implicaţi 
şi mobilizaţi părinţii. 

mixte şi educatorului îi vine complicat să gestioneze 

timpul conform vârstei acestora. 

Realizarea Curriculumului Ariile curriculare din Curriculum se reflectă în 
planificările de lungă şi scurtă durată conform vârstei 
copiilor şi intereselor acestora. 

Unele cadre didactice sunt familiarizate la nivel mediu 
cu conţinutul curriculum-ului. 
Educaţia muzicală se realizează parţial din lipsa 
specialistului. 

Aplicarea strategiilor didactice 

(materiale, metode şi forme) 

Strategiile didactice au fost implicate în cadrul 
activităţilor integrate şi s-au desfăşurat prin alternarea 
formelor de organizare frontal, cu tot grupul de copii, 
pe grupuri mici şi individual în funcţie de conţinutul 
educaţional şi particularităţilor de vârstă şi individuale 
ale copiilor. Copiii erau stimulaţi să participe direct şi 
activ la activitate prin folosirea metodelor activ/ 
participative. Materialele didactice au fost atractive, 
calitative, cantitative şi adecvate vârstei şi subiectului 
activităţii. 

Materialele didactice sunt calitative dar nu şi 

cantitative. La lucru în grupuri mari nu participă toţi 

copiii. 

Respectarea principiilor didactice Principiile didactice se respectă prin adaptarea 
mediului educativ (mobilier, materiale didactice, 
panouri) conform vârstei copiilor, oferirea explicaţiilor 
suplimentare s-au adresarea întrebărilor ajutătoare cât 
şi oferirea sprijinului necesar în funcţie de situaţiile 
intervenite. 

Grupele de copii sunt mixte. 



Mediul educaţional. 

Climatul socio-afectiv 

Cadrele didactice creează condiţiile necesare 
amenajării mediului educaţional. Spaţiul educativ este 
divizat pe centre de activitate după criteriul 
activităţilor fundamentale pe care le desfăşoară copiii: 
prin ştiinţă, jocuri de mişcare, jocuri de masă, 
bibliotecă, construcţii, arte nisip şi apă. Materiale sunt 
puse la îndemâna copiilor. Folosirea şi rearanjarea 
acestora rămâne la latitudinea copiilor sub atenţia 
educatorilor. 

Panourile din grupă sunt plasate pe pereţii grupei 
cât şi a antreului cu scopuri bine determinate şi sunt 
strâns legate de ceia ce copiii studiază la momentul 
dat. 

în sala de grupă se repetă de mai multe ori aceleaşi 

materiale şi panouri informative. Panoul cu „Proiectul 

tematic" este afişat în sala de grupă şi nu la afişierul 

pentru părinţi s-au vestiar. 

Autoevaluarea activităţii Autoevaluarea activităţilor prezentate de către 
educatori a fost realizată la nivel satisfăcător. în 
autoevaluare educatorii s-au axat pe obiectivele 
operaţionale şi conţinuturi. Au depistat de sine stătător 
unele rezerve şi dificultăţi în realizarea acestora. 

Educatorii întâmpină dificultăţi la determinarea 

gradului de realizare a obiectivelor proiectate. 

Concluzii: 

Metodele interactive de predare - învăţare - evaluare cât şi resursele educaţionale utilizate în cadrul activităţilor integrate au permis realizarea 
obiectivelor operaţionale propuse în scopul realizării acţiunilor planificate; 
Centrele tematice existente în sălile de grupă au demonstrat derularea activităţilor în proiecte tematice; 
Jocurile au predominat pe tot parcursul zilei atât ca mijloc cât şi ca metodă de realizare a activităţilor planificate; 
Educatorii conştientizează importanţa educaţiei timpurii şi se documentează sistematic la selectarea informaţiilor vizavi de subiectele 
propuse. 



Recomandări: 

1. Directoarei g/c: 

- să monitorizeze activitatea cadrelor didactice din instituţie prin asistenţe la activităţi, discuţii şi colaborare; 

- să organizeze şedinţe metodice interactive pentru a ridica profesionalismul cadrelor didactice; 

2. Cadrelor didactice: 
- Să exploreze toate modalităţile posibile de îmbogăţire, de dezvoltare şi plasticitatea vocabularului activ la copiii de vârstă preşcolară; 
- Să creeze situaţii de problemă astfel ca copiii să găsească singuri soluţii de soluţionare ale acestora; 
- Să valorifice orice moment neprevăzut la activitate; 
- Sarcinile de lucru să fie cât mai creative. 



Echipa de control: 

1. Catelli Viorel - specialist principal la DRITS Rîşcani 
2. Caraiani Natalia - specialist coordonator - metodist la DRÎTS Rîşcani 
3. Junco Valeriu - medic la Centru de Sănătate Publică 


