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Introducere 

         Conceptul de standard este asociat direct cu criteriul de calitate. Îndeplinirea 

standardelor trebuie să fie criteriul de bază în aprecierea performanţelor fiecărei instituții de 

educație, cadru de conducere, cadru didactic și non-didactic în parte, fondator/furnizor de 

servicii educaționale și de îngrijire. Din categoria acestora fac parte și grădinițile ca parte 

componentă a sistemului educațional de la noi din țară.  

          Pentru toţi cei care contribuie la creşterea, îngrijirea şi dezvoltarea copiilor, 

standardele reprezintă o resursă importantă ce orientează acţiunile oameniloră în scopul 

sprijinirii şi stimulării învăţării, dezvoltării normale şi depline a copiilor. Adulţii sunt cei 

care au un rol decisiv în acest proces, deoarece copiii depind de ceea ce adulţii creează în 

jurul lor, de ceea ce ştiu despre ei şi de modul în care aceştia interacţionează cu ei. 

         În sens larg, standardele reprezintă un set de afirmaţii care reflectă aşteptările privind 

ceea ce ar trebui copiii să ştie şi să poată să facă. Acestea sunt definite și au o importanță 

majoră pentru a sprijini creşterea şi dezvoltarea copiilor de la naştere până la intrarea în 

şcoală, atât în mediul familial, cât şi în cadrul altor servicii de educaţie timpurie. 



       

       Un sistem al serviciilor educaționale timpurii competitive la nivel european se poate 

obține, în primul rând, dacă aceste serviciile prestate de grădinițe îndeplinesc anumite 

standarde minime de dotare tehnico-materială și didactico-metodică. Avantajele asigurării 

unor servicii de îngrijire și educație calitative constau în creșterea gradului de calificare a 

personalului de conducere, didactic și non didactic, existenta disciplinei și controlului, 

creșterea responsabilității și performanțe mai mari în practica educațională și de îngrijire. 

 

 



1. Standarde ale echipamentelor de joacă pentru 

copii 
1. Securitatea elementelor de construcție pentru scrâncioburi 

    Standardul SM GOST R 52167:2008 prevede o clasificare în 3 categorii a scrâncioburilor 

pentru copii: 

    - scrâncioburi cu o singură axă de rotație; 

    - scrâncioburi cu mai multe axe de rotație; 

    - scrâncioburi cu un singur punct de suspensie.  

 

    Pentru scâncioburile de tipul 1 și 2 standardul recomandă ca distanța până la pământ să nu 

fie mai mică de 35 cm.  

    Pentru scrâncioburile de tip 3, distanța până la pământ trebuie să fie minim de 40 cm.  

Respectarea acestor standarde va permite balansarea și legănarea în siguranță a copiilor și 

evitarea incidentelor ce țin de nerespectarea acestora.  



La modul ideal, un scrânciob ar trebui să arate astfel:  



 

2. Securitatea elementelor de construcție pentru tobogane 

    În ceea ce privește toboganele aflate pe teritoriul terenului de joacă din curtea 

grădinițelor. Printre principiile de bază din standardul SM GOST R 52168:2008 se 

regăsesc unele extrem de importante pentru securitatea copiilor.  

    Astfel, lungimea sectorului de start nu trebuie să fie mai mică de 35 cm, cu o înclinare 

de la 0º la 5º în direcția alunecării. Acest lucru poate fi explicat printr-o alunecare lentă a 

corpului, atunci când se apropie de pământ.  

   Totodată, standardul dat prevede că lățimea sectorului de start trebuie să fie egală cu 

lățimea porțiunii de alunecare. Dacă lungimea acestui sector este mai mare decât 40 de 

cm, el trebuie să fie construit sub forma unei platforme.  



   Standardul SM GOST R 52168:2008 prevede următoarele scheme de construcție a 

toboganelor:  

 



3. Cerințe generale pentru construcția caruselelor 

     Cele mai des întâlnite carusele în majoritatea grădinițelor din Republica Moldova sunt 

cele de tip A, care sunt construite din 3 sau mau multe locuri unite printr-o bară din material 

dur și rezistent și care se rotesc în jurul unui punct aflat în centrul acestora.  

     Standardul SM GOST R 52300:2008 ca în cazul acestui tip de carusel distanța minimă 

până la suprafața pământului să fie de 40 cm. Totodată, caruselul trebuie sa aibă cel puțin 3 

locuri pentru copii, care să fie plasate la distanțe egale unul față de altul. Elementele 

caruselului aflate în mișcare trebuie să fie fără găuri și huruituri. Marginile și colțurile 

tuturor componentelor caruselului trebuie să fie rotungite.  

 



 

4. Securitatea de exploatare. Cerințe generale 

           Un rol deosebit al securității de exploatare o are verificarea tehnică a echipamentelor. 

Acest lucru este stipulat în standardul SM GOST R 52301:2008, care prevede: 

- inspectarea și verificarea echipamentelor de joacă înainte de a fi date în expoatare; 

- verificarea vizuală sistematică; 

- inspectarea funcțională; 

- verificare de bază anuală. 

 



5. Cerințe de securitate pentru biciclete 

                                                                                   Standardul SM SR EN 14344:2014                      

                                                                                stipulează că înălțimea suportului pentru   

                                                                          picioare trebuie să fie reglabilă, fie în mod   

                                                                                continuu, fie în trepte de 40 cm sau mai      

                                                                                mici.  

                                                                                  În ceaa ce privește scaunele atașate         

                                                                                bicicletelor dacă acesta este unul înclinat,           

                                                                                atunci ele trebuie să fie înclinate astfel   

                                                                                încât centrul de greutate al scaunului și   

                                                                                copilului să fie cât mai departe posibil de 

spatele bicicletei.  

              Marginile, colțurile și proiecțiile în afară trebuie să fie rotunjite, îndoite, răsucite sau 

spiralate. Totodată, standardul prevede că ele trebuie să fie protejate cu o acoperire din 

material plastic sau alte mijloace adecvate.  



 

 

 

Standardul SM EN ISO 8098:2015, cu privire la cerinţele de securitate pentru bicicletele 

pentru copii mici prevede că: 

 suprafața benzii de rulare a pedalelor trebuie să fie fixată împotriva mișcării interioare a 

pedalelor; 

 pedalele trebuie să se rotească liber pe axa lor de fixare; 

 Pedalele trebuie să aibă: 

       1. suprafețe de rulare pe partea inferioară și superioară; 

       2. o poziție bine definită care ar permite ca copilul să ruleze automatcu piciorul 

pedalele;  



2. Standarde ale mobilierului din grădinițe 
1. Standarde privind paturile 

din grădinițe 

Standardul  SM EN 716-2:2015                                                                                                 

cu privire la paturile fixe și                                                                                                          

paturile pliante pentru copii                                                                                                    

prevede cerințe speciale și                                                                                                     

metode deosebite de încercare                                                                                                      

a acestora. Astfel, standardul 

dat conține cerințe pentru: 

saltea, pardoseală, punctul de 

sprijin al picioarelor și al 

sondelor pentru cap.  

  

    Totodată, deosebit de 

importantă este rezistența și 

siguranța elementelor paturilor 

la mușcarea și rezistența părților laterale ale paturilor .  



2. Cerințe privind corpurile de iluminat 

                                                                                                Standardul SM SR EN 60598-2-   

                                                                                                        10:2010 cu privire la  

                                                                                                        corpurile de iluminat   

                                                                                                        portabile destinate copiilor    

                                                                                                        stipulează că temperaturile                    

                                                                                                        maxime ale părților   

                                                                                                        accesibile, inclusiv lampa, nu   

                                                                                                        trebuie să depășească 60 C   

                                                                                                        pentru părți metalice și 75 C   

                                                                                                        pentru celelalte părți.  



3. Standarde de construcție a clădirilor         

destinate copiilor 
1.  Cerințe privind dispozitivele de blocare a ferestrelor și ușilor           

           Standardul SM SR EN 16281:2015, care se referă la dispozitivele de blocare a ferestrelor 

și ușilor, stipulează că dispozitivul de blocare se reînchide automat atunci când se închide 

fereastra, după ce a fost desfăcută complet. Cu toate acestea, la momentul actual aceasta nu 

este o cerință, dar pe viitor ar putea să se transforme  într-o normă.  

 

          La fel, standardul dat prevede că dispozitivul de blocare ar trebui să își păstreze 

proprietățile mecanice pe toată durata de viață așteptată. Producătorul trebuie să indice tipul 

de ferestre sau uși de balcon inclusiv materialele pentru care sunt adecvate dispozitivele de 

blocare (lemn, aluminiu, PVC) 



2. Cerințe privind accesoriile pentru uși utilizate de către copii 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Standardul SM CEN/TR 15894:2017 spune că alegerea corectă a dimensiunii puterii de 

apropiere a ușii în funcție de dimensiunea ușii este esențială pentru a minimaliza forța cu care 

putem deschide ușa. Reglarea corectă a puterii  ușii va reduce forțele de deschidere sau 

închidere a ușii.  



4. Standarde privind securitatea jucăriilor 
             În ceea ce privește jucăriile utilizate de copii la grădinițe, standardul SM CEN ISO/TR 

8124-8:2016 delimitează utilizara jucăriilor conform categoriei de vârstă a copilului.  

       În asemenea mod, pentru vârsta de 3 ani sunt recomandate jucării precum: bule de săpun, 

jucării cu obstacole, seturi bowling, jucării care produc diverse cântece sau sunete 

caracteristice animaalelor.  

             Pentru vârsta de 4 ani standardul recomandă utilizarea puzzle-lor  simple, jucării cu 

întrebări și răspunsuri, jocuri logice și matematice, iar pentru vârsta de 6 ani sunt recomandate 

jucăriile de tip mecanic sau electric, de dimensiuni mai mari, jocuri cu operații matematice, 

skatte-uri și role.  



5. Standarde privind alimentația copiilor 

1. Cerințe privind sucurile concentrate de fructe și struguri             

             Standardul SM 75:1994 stipulează că nu se admite utilizarea materiei prime în care 

conținutul de pesticide, nitrați și substanțe tozice depășesc limitele maxim admisibile stabilite 

de Ministerul Sănătății.  

             De asemenea, acesta prevede că la fabricarea sucurilor concentrate nu se admite: 

             -  amestecul diferitor sucuri; 

             - adaos de coloranți, esențe sintetice, substanțe conservante cu excepția: acidului sorbic,      

             substanțelor aromatice naturale, obținute în urma concentrării acestui suc.       

        



2. Cerințe privind laptele și produsele lactate 

 

                                                                     Standardul SR EN ISO 14673-1:2004        

                                                                         prevede că  pentru laptele praf  cu un conținut   

                                                                         de nitrat mai mic de 30 mg/kg diferențele de   

                                                                         analiză în laboratoare  diferitenu trebuie să fie   

                                                                         mai mari decât 8 mg/kg.  

                                                                         În cazul brânzei cu un conținut de nitrat mai  

                                                                         mic decât 40 mg/kg diferența rezultatelor nu   

                                                                         trebuie să fie mai mare decât 6 mg/kg.  

                                                                     

 



Concluzii și recomandări 

             În urma acestui studiu am ajuns la concluzia că rolul principal al standardelor este acela 

de a contribui prin multiplele utilizări pe care le presupun, la o educaţie, îngrijire şi dezvoltare 

cât mai sănătoasă a copilului în acord cu ceea ce ne dorim să fie copiii când vor creşte. Ele se 

adresează tuturor părinţilor, instituţiilor care oferă programe de îngrijire şi educaţie a copiilor 

mici, instituţiilor care formează resursele umane ce vor lucra cu copiii mici, precum şi 

factorilor de decizie din sectoarele de educaţie, îngrijire şi sănătate. Ştiind cum ne dorim să fie 

copiii noştri, vom şti mai bine cum să le oferim toate condiţiile pentru a ne împlini aşteptările. 

            Recomand, în acest, sens respectarea  și implementarea standardelor menționate în studiu, 

și nu doar, dată fiind importanța lor la nivel intervațional și mai cu seamă în Republica 

Moldova, care este un stat pe cale de dezvoltare.  

 


