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                                                                                                         PROIECT 
DECIZIE  Nr.1/5 

din __mai  2020   

 

" Cu privire la activitatea Instituțiilor de Educație Timpurie 

 „Andrieș” și „Guguță” din oraşul Teleneşti " 

 

 Examinând raportul prezentat de directorii interimari dna Rodica Țipotei, și Liliana 

Marinescu privitor la activitatea Instituțiilor de Educație Timpurie “Andrieș” și „Guguță” din 

orașul Telenești, Consiliul orăşenesc menţionează că IET menționate asigură  tot pachetul de 

servicii educaționale: educație, alimentație, îngrijire, asistență medicală. Sunt create condiții 

optime pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu al copiilor în cadrul procesului 

educațional indiferent de starea socială, origine, gen naționalitate. De angajații instituțiilor  

se duce activitate educațională prin organizarea diverselor activități motrice, de promovare a 

unui mod sănătos de viață. În conformitate cu art. 14 p. 2 lit x), z) a Legii nr. 436-XVI din 

28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi avizul pozitiv al comisiei de 

specialitate din __-martie  2020, Consiliul orăşenesc Teleneşti, 

DECIDE: 

 

1. Se ia act de raporturile  prezentat de dnele Rodica Țipotei și Liliana Marinescu 

directori inerimari la Instituțiile de Educație Timpurie  „Andrieș” și „Guguță”din orașul 

Telenești.  

2. Se pune în sarcina directorilor interimari al IET „Andrieș” și „Guguță” să 

îmbunătăţească lucrul educativ-instructiv prin aplicarea noilor metode de educație și 

instruire, îmbunătățirea modului de viață sanitaro-igienic în sălile de grupă. Se 

recomandă cadrelor didactice ca procesul educațional să fie concentrat pe copil pe 

interesele lui, particularitățile lui de vârstă și individuale, să utilizeze diferite forme 

de lucru. 

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor locale. 

 

             AU VOTAT:  Pentru –;  Contra –;  S-au abţinut –. 

 

 

    Preşedinte al şedinţei                                                         

    

        Secretar al Consiliului     Nicolae NASTAS 

 

 

 

 

 



Notă  informativă 
 ,,Cu  privire  la  desfășurarea  planului  

 de  activitate  în  Grădinița  de  Copii  ,,Andrieș”  

  or.Telenești pe  anul  2018-2019’’ 

 

Grădinița  de  copii  ,,Andrieș”  se  află  pe  teritoriul  Primăriei  or.Telenești  str. Eugen  

Coca  nr.29  se  întreține  de  bugetul  local. 

Anul  fondării  1974  o  clădire  cu  două  niveluri  în  forma  literii  H  are  o  suprafață  totală  

de  1064,7  m
2
.  

Programul  de  activitate  al  instituției  este  de  10,5  ore  5  zile  în  săptămână.  

Sâmbătă – Duminică  zi  liberă. Limba  de  instruire  Română. 

Grădinița  dispune  de  următoarele  încăperi: săli  de  grupă 11, sală  de  muzică  1, sală  de  

sport -1, centru  metodic – 1, cabinet  medical  1, izolator 1. bucătărie - 1 

In  instituție  activează  11  grupe  cu  un   număr  de  296  copii.  

Din  ele  copii  Grupa I inferioară –  46  

               copii  Grupa II  mică – 30 

               copii  grupa medie – 56 

               copii  grupa mare – 92  

               copii  grupa  pregătitoare – 72 

Dintre  care  143 fete – 153  băieți 

În  anul  2019  la  școală  au  plecat 47  de  copii   6-7  ani 

Cadre  didactice  26  de  persoane  dintre  care  6  persoane  în  concediu  de  îngrijire  a  

copilului, cu studii  superioare – 13  persoane, studii  medii  speciale – 13 persoane. Dețin  

grad  didactic  2 – 15 persoane. 

 

Parteneriat  cu  alte  instituții:  

Direcția  Generală  Educație  Telenești 

Primăria  orașului  Telenești 

Biblioteca  Raională  ,,Vasile  Alecsandri’’ or.Telenești 

Gimnaziul  ,,M.Eminescu’’  or.Telenești 

SAP. 

Muzeul  Raional   

 

Obiectivele  stabilite  în  planul  managerial  al  Grădiniței  pentru  anul  de  studii  2018-2019  

a  avut  drept  reper  următoarele: 

- Racordarea  în  continuare  a  activității  educaționale  la  actele  normative: Codul  

Educației, Regulamente, Metodologii, Curricula  reactualizată; 

- Formarea  deprinderilor  de  dialogare  la  preșcolari  prin intermediul  jocului  de  rol; 

- Formarea  și  crearea  capacităților  creative  la  preșcolari; 

- Promovarea  unui  mod  sănătos  de  viață  sănătos  pentru  copii  preșcolari  prin  

organizarea  diverselor  activități  motrice  atât  în  grădiniță  cît  și  în  familie; 

Pe  parcursul  anului  toate  grupele  din  instituție  au  prezentat  spectacole  muzical-

literare, consacrate  sărbătorilor: 

Vine  vine  Moș  Crăciun  ,,Tradiții  și  obiceiuri  de  iarnă’’ 

Ziua  Mamelor   

Sezătoare ,,De  la  lume  adunate  si-napoi  la  lume  date’’ 

,,Iepurașul  de  Paști’’ 

,,Ziua  pietonului  mic’’ 

,,Adio  Dragă  Grădiniță’’ 



,,Ziua  internațională  a  copiilor,, 

,,Toamna  de  aur,, 

Unde  au  fost  expuse  lucrări  confecționate  de  părinți  împreună  cu  copii  din  materiale  

din  natură, lucrări  originale, creative  Toate  grupele  au  fost  menționate  pentru  buna  

pregătire. 

Au  fost  organizate  siminare  cu  tematica  ,,Implimentarea  noilor  documente  de  politici  

educaționale,,  Ateliere  de  lucru  cu  cadrele  didactice. 

Analiza  morbilității  copiilor  pe  parcursul   anului: 

Morbilitatea  generală – 180  cazuri; 

Pneumonii – 10 copii 

Bronșite – 15 copii 

Boli  ale  căilor  respiratori  superioare – 118 copii 

Boli  ale  sistemului  digestiv – 17 copii 

Anemii – 15 copii 

Dermatite – 4 copii 

Pielonefrită – 1 copil 

Pe  parcursul  anului  de  studii  echipa  de  educatori, asistenta  medicală  au  pus  accent  

primoritar  pe  organizarea  activităților  de  fortificare  a  sănătății  copiilor, respectarea  

rutinei  zilei  și  alimentației  sănătoase. 

Analiza  activităților  de  parteneriat: 

Pe  parcusrul  anului  de  studii  2018-2019  au  fost  realizate  lucru  educativ-instructiv  

cu  familiile. Au  fost  realizate  ședințe  cu  părinții  la  nivel  de  grupă  pentru  toate  vârstele  

de  copii.Cadrele  didactice  au  propus  părinților  diverse  modalități  de  conlucrare  în  

comun, diverse  metode  moderne  de  educație  și  instruire, desfășurând  cu  părinții  discuții, 

consultații, convorbiri. 

Parteneriat gradiniță – școală 

Au  fost  organizate  vizite la  școală unde  au  fost  bine  organizate  pentru  a  le  produce  o  

impresie  plăcută  și  puternică  pentru  a  le  stimula  dorința  de  a  deveni  școlari. Au  fost  

organizate  întâlniri  comune, educatoare-învățător-părinte. 

Activitatea  administrativ – gospodărească 

Menționăm  că  în  timpul  verii  au  fost  efectuate: 

Lucrări  de  reparație curentă  a  grupelor  și  bucătărie. 

Vopsirea  scărilor  din  instituție. 

Amenajarea  terenurilor  de  joacă  pentru copii. 

A  fost  procurat  un  calculator  pentru  centrul  metodic  pentru  înbunătățirea  lucrului  atît  a  

cadrelor  didactice  cât  și  a  managerului  instituției. 

Din  cele  240  zile  lucrătoare  frecvența  48223  de  copii  norma  financiară  acordată  de  

APL  este  de  767951,27  lei  și  383975,65  lei  din  partea  părinților. 

 

În  concluzie: 

Grădiniţa  noastra  este  o  instituţie  de  educaţie, care  oferă  sprijin  educație pentru  copii. Ea  

este  terenul  unor  relaţii  educative  în  care  fiecare  beneficiar: are  de  învăţat  şi  trebuie  să  

se  simtă  valorificat  şi  important.  

Misiunea  noastră  este  de  socializare  a  copiilor  preşcolari  integrarea  în  societate. 

Planul  de  activitate  a  instituției  pentru  anul  de  studii  2019  a  fost  realizat. 

  



 

 

GRĂDINIȚA DE COPII “GUGUŢĂ” or.TELENEȘTI 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

  

 

 
 

                                                             DATE/INFORMATII PRIVIND 

INSTITUŢIA  

1.1 Prezentare instituţională: 

Capacitatea instituţiei: 

 După proiect sînt 11 grupe  

 Real activează 4  grupe  cu  116  copii;  

 Dotarea grădiniţei: o sală de muzică, un cabinet  Metodic, 

cabinet   medical,  izolator, bucătărie. 
 

1.2. Analiza resurselor umane. Situaţia la 

30.05.2019. 

Categoria Funcţia Norma Activează Vacant Deţin grade didactice/categorii 

Superior I II 

 

Personal didactic 

Educatori 6 6 0 - - 5 

Conducător de muzică 1 1 0 - - - 

Personal  

economico - 

administrativ 

Șef de gospodărie/ 

Intendent 

1 1 0    

Asistent medical 0,5 0,5 0 1   

Tipul instituţiei: 

Grădiniţă de copii 

Limba de instruire:  
Română  

 

Grădinița de copii ,,Guguță’’ Telenești 

Adresa : or.Telenești str.Ion Vodă 16/2 tel: 2-34-93 

 

1984 
Program de activitate: 

10,5 ore 

Luni- vineri : 7.30 -18.00 

Zile  de  odihnă : sîmbata, duminica 

Direcțiile de activitate 

 Abordarea integrată a conținuturilor 

învățării 

 Obținerea calității în procesul instructiv-

educativ 

 Promovarea valorilor naționale și 

general-umane 

 

Analiza cadrelor didactice 

Total – 6  cadre didactice 

 Studii superioare – 6 

Deţin grad didactic doi- 5. 

 

 

 

Parteneriat cu alte instituții 

 

 DGE Telenești 

 APL 

 Biblioteca raioanală ,,Vasile 

Alecsandri’’ 

 Gimnaziul ,,Mihai Eminescu’’ 

 SAP 

Capacitatea după proiect 

Numărul de grupe conform 

proiectului 12 grupe 

Real –  4 grupe cu 116 copii 

 mică – 1 grupă – 30 copii 

 medie  –  1 grupă –    26   copii 

 mare  - 1 grupă –  27 copii 

 pregătitoare – 1 grupă -  30 

copii 

 

Servicii educaţionale fără 

plată 

 Educaţia copiilor de 3-7 

ani conform 

curriculumului educaţiei 

copiilor de vîrstă timpurie 

şi preşcolară în RM 

 Consilierea părinţilor în 

educaţia copiilor. 

 

Încăperi specializate 

 Sală de muzică 

 Cabinet  metodic 

 Cabinet medical,  izolator 

 bucătărie  



 

 În anul 2019 au mers la  şcoală total  35 copii, de  6 - 7 ani.  
Obiectivele  stabilite în planul managerial al Grădiniței pentru anul de studii 

2018 – 2019 au avut drept reper următoarele:  

* direcţiile de activitate pentru anul de studii 2018-2019  propuse de  DGE 

Telenești,  

* necesitatea de creare a condiţiilor optime pentru dezvoltarea armonioasă a 

copiilor.   

Astfel drept obiectivele pentru anul de studii 2018 – 2019  au fost stabilite 

următoarele: 

Sporirea calității instruirii și educației copiilor prin:  

Organizarea rațională a regimului zilei copilului, dezvoltarea deprinderilor 

de viață - baza dezvoltării copilului sănătos. Abordarea integrată a 

conținuturilor curriculare.  

Promovarea și practicarea unei educații centrate pe copil și pe dezvoltarea 

holistică a acestuia, în contextul interacțiunii cu mediul natural și social, 

dezvoltarea unui mod sănătos și sigur. 

Îmbunătățirea continuă a performanțelor profesionale a cadrelor didactice 

prin perfecționarea continuă în funcție de nevoile și oportunitățile 

personale.  

Dezvoltarea colaborarii grădiniță - familie, prin implicarea părinților în 

activitățile de bază și extracurriculare organizate la nivel de instituție și 

îndrumarea familiei în beneficiul educației propriilor copii.   

Asigurarea parteneriatului funcțional între actorii comunitari în vederea 

modernizării educației, racordării la Standardele de învățare și dezvoltare a 

copiilor. 

Promovarea valorilor autentice în vederea dezvoltării personalității creative 

a copiilor preșcolari. 

Monitorizarea activitățiilor de prevenire secundară, sesizare a cazurilor de 

ANET în rîndurile copiilor. 

 

I. ANALIZA MORBIDITĂŢII ÎN INSTITUŢIE. 

 

Grupe de 

vârste 

Nr. de grupe Nr. total copii Nr. fete Nr. băieţi Educatori 

Mică 1 25 1

2 

13 1,5 

Medie 1 25 1

4 

11 1,5 

Mare 1 26 1

4 

12 1,5 

Pregătitoare 1 36 2

0 

16 1,5 

      Total 4 112 6

0 

52 6 



Vom    prezenta   datele   privind    morbiditatea :Cazurile de boli cronice se 

înregistrează pe următoarele sisteme organice: 

 Sistemul digestiv –             0   copii 

 Sistemul nervos central –   0    copii 

 Alergii  –                 1     copii 

 Sistemul urogenital –         0     copii 

 Sistemul osteo-muscular –  0    copii 

 Sistemul cardiac –              1    copii 

 Oftalmologici –                  2    copii 

Total                                       4   copii 

În scopul diminuării morbidităţii copiilor în acest an, ca şi în anii precedenţi 

au fost realizate diverse activităţi:  

 Intensificarea lucrului la trierea de dimineaţă;     

 Respectarea strictă a regimului zilei: gimnastica de dimineaţă (plimbări 

sistematice în aer liber, durata şi calitatea lor, diferite forme de călire, 

aerisirea regulată a grupelor ect.); 

 Respectarea normelor sanitaro–igienice şi a normelor alimentare cu  

îmbogăţirea variată a produselor alimentare(fructe, legume proaspete); 

 Activităţi de fortificare a sănătăţii copiilor; activităţi şi măsuri 

educative la tema „Mod sănătos de viaţă” etc. 

II.  

III. MANIFESTĂRI. REZULTATE. 

În cadrul instituţiei au fost organizate concursuri şi expoziţii tematice cu lucrări ale 

copiilor, dar şi cu participarea părinţilor: 

„Tradiții și obiceiuri de Crăciun”- 2019 

„Mărţişor - 2019” (25.02 – 03 martie 2019) 

„Iepuraşul  de  Paşti” -2019 

„ Ziua Pămîntului” – aprilie 2019 

,,Copilărie dulce păpădie” – 1 iunie 2019 

 La toate aceste expoziţii-concursuri participanţii (părinţii şi copiii) au 

fost premiaţi cu diplome. Prin această metodă părinţii sînt valorificaţi ca 

parteneri în organizarea procesului instructiv – educativ, implicîndu-i mai 

activ în derularea activităţilor instituţiei, dar şi permite realiazarea mai 

multor obiective ce ţin de dezvoltarea personală a copilului.  

IV. ANALIZA ACTIVITĂŢII DE PARTENERIAT. 

V. Pe parcursul anului de studiu au fost realizate toate formele de 

conlucrare cu familia. Aceste forme de lucru au creat condiţii sociale dintre 

copil şi părinţi, au cultivat relaţii de prietenie, au orientat comportamentul şi 

munca atât a părinţilor cât şi a copiilor. Au fost petrecute diverse şedinţe 

părinteşti la nivel de grupă (pentru toate categoriile de vârstă) . S-au 

efectuat în fiecare grupă  şedinţe cu părinţii în prezenţa Directoarei 

grădiniţei, cu demonstrarea activităţilor şi momentelor de regim.Toti 

părinţii au participat la  luarea deciziilor privind educaţia şi dezvoltarea 

copilului. Făcând comentarii, putem menţiona că: 

VI. - Copiii, părinţii şi pedagogii au manifestat receptivitate pentru 

participarea activă în procesul educaţional desfăşurat în instituţie.Am 

depăşit împreună cu părinţii unele dificultăţi apărute pe parcurs. Pe viitor ne 

punem următoarele obiective : 



VII. Sprijinirea părinților pentru conștientizarea și asumarea rolului 

educațional și implicarea lor în formarea și dezvoltarea personalității 

copilului pentru integrarea lui în viața socială. 

VIII. Cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă atât 

a grădiniţei, cât şi a familiei; 

IX. Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea 

personalităţii copiilor, precum şi a unor procedee de corectare a unor 

devieri comportamentale. 

X. Eficientizarea relaţiei familie – grădiniţă.  

Parteneriat educaţional interinstituţional. 

 

Acţiuni de ameliorare a sistemului educaţiei preşcolare:  

- Imbunătăţirea accesului copiilor cu CES în grădiniţă prin crearea condiţiilor 

corespunzătoare,  

- sensibilizarea  comunităţii , familiei, cadrelor didactice aupra acţiunilor de violenţă 

faţă de copii şi implicarea în contracararea lor,  

- stabilirea şi menţinerea relaţiilor de parteneriat a tuturor actorilor din localitate 

/grădiniţă/familie/şcoala/APL/comunitate,  

- creşterea prestaţiei didactice prin permanenta informare şi perfecţionare a cadrelor 

didactice/recalificarea conform Legilor în vigoare,/studiul individual,completarea 

studiilor,participarea la cursuri de formare continuă. 
 

XI.  

ACTIVITATEA ADMINISTRATIV – GOSPODĂREASCĂ 

Lucrări realizate din bugetul instituției: 

 
La acest compartiment este de menţionat că în timpul verii au fost efectuate  lucrări 

precum: 

Lucrări de reparație cosmetică a grupelor, bucătăria; 

Reparația scărilor de la intrare, reparația centrului metodic, reparația trotuarelor la 

blocul alimentar, reaparația unei porțiuni de gard și intrarea centrală în instituție. 

Vopsirea tuturor componentelor de pe terenul de joacă. 

A fost procurat lemn pentru schimbarea scaunelor deteriorate de pe terenul de joacă 

pentru copii, care urmează a fi schimbat în primăvară. 

A fost procurat pentru cabinetul metodic un calculator și printer nou în îmbunătățirea și 

eficientizarea lucrului atît a cadrelor didactice cît și a managerului instituției. 

Din cele 19247 de zile lucrătoare norma financiară acordată din cadrul APL pentru 

alimențaie este de 336822,5 lei și 168411,25 din partea părinților. Instituția are 

instituționalizat 1 copil care este scutit integral de plata părintească, acest copil fiind 

din cadrul Centrului de plasament pentru copii separați de părinți. 
 

ÎN CONCLUZIE:  

 Planul de activitate a instituţiei pentru anul de studii 2019a fost realizat, conform 

tipurilor de activitate şi termenilor stabiliţi;  

 Măsurile de monitorizare, activităţile metodice, organizate de manageri, 

organizarea şi desfăşurarea măsurilor instructiv-educative, extracurriculare realizate de 



cadrele didactice şi specialişti în cadrul instituţiei au contribuit în mare parte la 

îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice: 

- să respecte interesele şi nevoile de dezvoltare ale copilului; 

- să realizeze o planificare bine structurată, dar şi suficient de flexibilă; 

- să planifice unităţi tematice, contribuind la învăţarea semnificativă; 

- să elaboreze planuri tematice şi de lungă durată cu selectarea obiectivelor de 

referinţă, ţinînd cont de necesităţile de dezvoltare şi de informare a copiilor; 

- să coreleze obiective de referinţă din diferite arii curriculare, integrîndu-le în 

activităţi; 

- să utilizeze diverse forme de organizare a activităţii copiilor, metode şi tehnici 

interactive; 

- să creeze un mediu bine organizat şi să promoveze învăţarea activă şi 

independentă; 

- să utilizeze diverse surse şi instrumente de evaluare; 

- să implice activ părinţii în luarea de decizii privind educaţia şi dezvoltarea 

copilului ş.a.    

 A continua parteneriatul eficient cu familiile copiilor din instiruţie, dar şi cu alţi 

partenerii educaţionali. 

 

        Urmează să răsplătim încrederea beneficiarilor, oferindu-le servicii de calitate 

pentru că o educaţie temeinică şi continuă. Copilul  şi  nevoile  lui  sunt  valoarea  

supremă  a  grădiniţei  de  copii. Suntem hotărîţi  să colaborăm cu toţi factorii interesaţi 

de  educaţie şi împărtăşim cunoştinţele dobândite pentru a ne îmbunătăţi activitatea . 

Suntem deschişi la nou şi ne încurajăm partenerii educaţionali să caute soluţii creative 

în folosul beneficiarilor noştri: elevi, părinţi, agenţi economici .  
 

 

 


