
Anexa nr.8 
  la Hotărîrea nr. 21 din 24 iulie 2020 

a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică 

RAPORT    DE AUTOEVALUARE 
PRIVIND PREGĂTIREA PENTRU REDESCHIDERE A INSTITUȚIEI DE EDUCAȚIE 

TIMPURIE 

Instituția de educație timpurie _______________ 
Localitatea _______________________________ 
Raionul/ municipiul ________________________ 

Nr.
ct 

Indicator     Da 

I Asigurarea IET pentru controlul infecției Covid-19 

1. IET dispune de sistem de apeduct/canalizare centralizat/autonom
2. IET are poartă/porți care se închid și gard întreg pentru a restricționa accesul

persoanelor pe teritoriul instituției
3. Intrarea/intrările în grupele de copii sunt accesibile / deblocate, inclusiv cele de

evacuare
4. Prezența meniului-model, pentru perioada vară-toamnă pentru alimentaţia copiilor

coordonat cu CSP teritoriale
5. IET a efectuat până la reluarea activității:

- deratizarea și dezinsecția încăperilor și a blocului alimentar; 
- dezinfecția încăperilor și a blocului alimentar cu substanțe biodistructive; 

- dezinfecția, prelucrarea veselei cu substanțe biodistructive1; 
- dezinfecția și prelucrarea jucăriilor; 
- lucrări de curățenie generală, inclusiv a blocului alimentar; 
- lucrări de reparație curentă/capitală, inclusiv și a blocului alimentar. 

6. Asigurarea medicală în IET corespunde prevederilor anexei nr.18 din Regulamentul
sanitar pentru instituțiile de educație timpurie (MO, 2016, nr.388-398, art.1310)

7. Suplimentar IET este asigurată  cu:
- termometre non - contact la piele - în cabinetul medical și în fiecare grupă; 
- ecrane de protecție/ viziere (după caz); 
- măști și mănuși de unică folosință (pentru personal); 
- mănuși de cauciuc. 

8. IET este asigurată conform cerințelor RS și SMDIET cu:
- detergenți pentru vase și curățare încăperi - geam/teracotă/mobilă/podea; 
- lavete de spălat vasele din textil rezistent la fierbere; 

1HG	564/2009	pentru	aprobarea	Regulamentului	 sanitar	privind	 stabilirea	 condițiilor	de	plasare	pe	
piață	a	produselor	biodistructive.	

Coordonat și Aprobat 
ST ANSP 

_____________________ 
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     ST ANSA 

    _____________________ 

Data______Anul________         Data _____ Anul _______ 



- mopuri, căldări, pungi pentru gunoi; 
- detergenți veceu; 
- dezinfectanți pe bază de clor; 
- dezinfectant de mâini și suprafețe pe bază de alcool de 70%; 
- săpun lichid; 
- hârtie de WC; 
- șervețele sau prosoape de hârtie. 

9. IET este asigurată, pentru fiecare copil, cu:
- 2 seturi lenjerie pat de satin sau bumbac; 
- 3 seturi prosoape higroscopice; 
- pat individual pentru fiecare copil. 

10. IET dispune de covorașe dezinfectante la:
- intrarea în blocul/blocurile instituției; 
- intrarea în blocul alimentar; 
- intrarea în fiecare grupă de copii. 

11. IET dispune de inventar de dereticare separat pentru:
- sala de grupă și dormitor; 
- blocul sanitar; 
- vestiar/antreu, coridoare, sală de muzică, teritoriul din exterior; 
- bloc alimentar, spălătorie. 

12. IET dispune, pentru fiecare copil, de:
- 2 seturi farfurii adânci; 
- 2 seturi farfurii plate; 
- 2 seturi căni; 
- 1 set tacâmuri (furculițe, linguri, cuțite, după caz); 
- vase (per grup de copii) pentru dezinfecția veselei sau mașini automate pentru 

prelucrarea veselei. 
13. IET dispune de Izolator pentru copiii / angajații depistați bolnavi
14. IET dispune de 1-2 lămpi bactericide (în funcție de mărimea instituției)
15. IET dispune de echipamente speciale pentru personalul auxiliar:

- lucrătorii blocului alimentar (2 halate sau costume, șorț de mușama/stofă, 
bonetă); 

- spălătoreasa de lenjerie (2 halate albastre sau 2 costume); 
- asistentul medical (2 halate sau costume albe); 
- ajutorii de educatori (2 bonete și 2 șorțuri – pentru  distribuirea bucatelor, 2 halate 

întunecate – pentru igienizarea în WC, 2 halate de orice altă culoare – pentru 
igienizarea în vestiar, dormitor, grupă); 

- dereticători ( 2 halate). 
16. În depozitul IET produsele alimentare sunt:  

- cu termen de valabilitate corespunzător; 
- păstrate conform cerințelor prevăzute de producător (temperatură, umiditate). 

17. IET dispune de inventar de joacă și de sport, jucării, cărți și materiale didactice pentru
asigurarea activităților individuale a copiilor, conform SMDIET

II Personal 
1. IET este asigurată cu asistent medical (în lipsa acestuia poate fi cooptat unul din alte

instituții medicale)
2. IET este asigurată cu necesarul de personal la 1 grupă de copii (2 educatori plus 1

asistent de educator)
3. IET are completat personalul blocului alimentar



4. IET are personal care asigură curățenia spațiilor comune

5. IET are personal la spălătoria de lenjerie

6. Personalul are susținut:
- examenul medical actualizat/valabil la zi, conform orarului (certificat); 
- instruirea igienică actualizată, conform orarului (certificat). 

7. Personalul este instruit privind implementarea măsurilor de control și prevenirea
răspândirii infecției în instituție (proces-verbal cu semnăturile angajaților)

8. 7. Angajații de la blocul alimentar și depozitul pentru păstrarea produselor alimentare 
sunt instruiți  cu privire la principiile de igienă a alimentelor, ambalajelor acestora și 
dezinfectare a suprafețelor de procesare - pentru condițiile actuale privind controlul 
infecției Covid-19 (proces verbal cu semnăturile angajaților) 

9. Cadrele didactice sunt instruite cu privire la așteptările față de ele și modul de
implementare a curriculumului adaptat, precum și comunicarea clară cu părinții

III Părinți/ copii 
1. Declarație pe proprie răspundere:

- privind verificarea zilnică a stării de sănătate – a lor și a copilului - înainte de a 
merge la grădiniță, iar la apariția semnelor de boală se vor izola acasă; 

-    copilul va fi însoțit, spre și de la instituția de educație timpurie, recomandabil
      de către una și aceeași persoană, cu vârsta mai mare de 16 ani; (modificat)
- privind prezentarea certificatului medical al copilului cu toate vaccinurile 

administrate/sau orar individual de vaccinare, din momentul frecventării de 
către copil a grădiniței; 

- privind angajarea în respectarea măsurilor de protecție aplicate de instituția de 
educație timpurie pentru controlul infecției Covid-19. 

IV Management 
1. IET deține un plan de acțiuni privind respectarea cerințelor sanitare pe timp de

pandemie de COVID-19
2. Sunt elaborate proceduri clare de primire la / luare a copiilor de la instituție, pentru a

evita supra-aglomerarea, grafic/calendar eșalonat, precum și cele referitoare la
completarea grupelor de copii și programul de activitate al IET

3. Personalul este instruit privind implementarea măsurilor de control al infecției (proces-
verbal cu semnăturile angajaților sau copia înregistrării sesiunii online).

4. Părinții sunt informați/ instruiți în vederea respectării regulilor de control a infecției
(proces verbal cu semnăturile părinților sau copia înregistrării sesiunii online)

5. Grafic de ieșire la plimbare a grupelor de copii pentru a evita supra-aglomerarea
6. Grafic de igienizare a încăperilor de grupă a IET cu interval de 3 ore (ora, durata),

afișat la loc vizibil
7. Grafic de curățare a spațiilor comune (coridoare, scări, pavilioane, galerii, cabinete),

coordonat cu graficul ieșirii copiilor la plimbare, pentru a evita supra-aglomerarea)
8. Infografice plasate în locurile comune – despre infecția Covid-19, regulile de igienă

etc.
9. Agenții economici sunt informați cu Reglementările-cadru speciale (ex.: copia scrisorii

adresate cu nr. de ieșire etc.)

Primar ________________________ 
Manager IET ___________________ 




