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Republica Moldova 

Consiliul Orăşenesc Teleneşti 

Raionul Teleneşti 
 

MD 5801, or.Teleneşti, str.31August № 8 

Tel: (258) 2-25-30, 2-20-88 

Fax: (258) 2-26-41 

e-mail:primariatelenesti@gmail.com 
 

Республика Молдова 

Теленештский городской совет 

Теленештского Района 
 

MД 5801, г Теленешть, ул.31 Августа, 8 

Тел : (258) 2-25-30, 2-20-88 

Факс: (258) 2-26-41 

e-mail:primariatelenesti@gmail.com 

 

PROIECT 

DECIZIE  Nr.3/1       

din ___ iulie  2022   

 

" Cu privire la activitatea Instituțiilor de Educație Timpurie 

 „Andrieș” și „Guguță” din oraşul Teleneşti " 

 

 Examinând raportul prezentat de directorii Diana Lazari, și Marina Draguș 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  __ iulie 2022, Consiliul orăşenesc Teleneşti, 

 

DECIDE: 

 

1. Se ia act de raporturile  prezentat de doamnele Diana Lazari și Marina Draguș directori 

la Instituțiile de Educație Timpurie  „Andrieș” și „Guguță”din orașul Telenești.  

2. Se pune în sarcina directorilor 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. 

 

 

    Preşedinte al şedinţei                                                         

    

        Secretar al Consiliului     Nicolae NASTAS 
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Notă  informativă 
 ,,Cu  privire  la  desfășurarea  planului  

 de  activitate  în  Grădinița  de  Copii  ,,Andrieș”  

  or.Telenești pe  anul  2021-2022’’ 

 

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 –  22 

               copii  Grupa II  mică – 60 

               copii  grupa medie – 51 

               copii  grupa mare – 42 

               copii  grupa  pregătitoare – 56 

Dintre  care  108 fete – 124  băieți 

În  anul  2022  la  școală  au  plecat 56  de  copii   6-7  ani 

Cadre  didactice  25  de  persoane  dintre  care  5  persoane  în  concediu  de  îngrijire  a  

copilului, cu studii  superioare – 12  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  2021-2022  

a u  fost  realizate  în  mare  măsură. 

Pe  parcursul  anului  toate  grupele  din  instituție  au  prezentat  activități  extracuruculare , 

spectacole  muzical-literare: 

Toamna  de  aur,   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. 

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

Grigore  Vieru  poet  nemuritor, 

Ziua  Mamelor   

Spunem  NU  VIOLENȚEI 



3 

 

,,Adio  Dragă  Grădiniță’’ 

,,Ziua  internațională  a  copiilor,, 

Au  fost  prezentate  activități  publice. 

Cadrele  didactice  au  participat  la  cursuri  de  formare  continuă,  siminare.  Ateliere  de  

lucru  cu  cadrele  didactice. 

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  2021-2022  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  anul  2021-2022  a  fost  un  an  foarte  bun. Am  reușit  să  reânoim  

cratițile  de  la  blocul  alimentar  și  din  grupe,  s-a  reânoit  vesela  din  toate  grupele  de  

copii, s-a  procurat  mobilier, dulapuri  pentru  vestiar, mese  pentru  copii, mese  de  birou, 

dulapuri  pentru  birou, banchete. 

Sa  procurat  inventar  sportiv: saltea  de  gimnastiă, tunel  de  joacă, bastoane  de  gimnastică, 

cercuri, coardă, aruncător  de  inele, cuburi moi, obstacole  pas  viteză. 

 Toate  grupele  au  fost  reânoite  covoarele  și  în  sala  de  muzică. 

Sa  procurat  ștergare  de  bumbac,  jucării  pentru  copii.  

Instituția  a  fost  gazificată, au  fost  instalate  6  camere  video  pe  exterior. Pentru  a  avea  

un  aspect  mai  bun  au  fost  procurat  teracotă  și  gard . 

A  fost  procurat  o  imprimantă  color  pentru  înbunătățirea  lucrului  atît  a  cadrelor  

didactice  cât  și  a  managerului  instituției. 

 

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  2021-2022  a  fost  realizat. 
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Raport de activitate 

Grădinița de copii ,,GUGUȚĂ’’ 
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 Activitatea Instituției de educație timpurie ,,Guguță’’în anul de studii 2021-2022 a fost 

realizată în concordanță cu Planurile de activitate în anul de studii 2021-2022 a DGE 

Telenești. 

 

 Activitățile realizate pe parcursul anului de studii au avut drept scop creșterea 

competitivității instituției pe piața serviciilor educaționale, avînd racordare cu următoarele 

componețe:relevanța și accesibilitatea, calitatea  cît și cu politica educațională în domeniul 

educației timpurii – Standardele naționale pentru cadrele didactice din instituțiile de 

educație timpurie. 
 

I.DATE/INFORMAȚII PRIVIND INSTITUȚIA 

1.1Prezentarea instituțională 

Capacitatetea instituției: 

După proiect sunt 11 grupe cu 230 copii; 

Real activează 4 grupe cu 116 copii; 

Dotarea grădiniței: o sală de muzică/sport,cabinet medical,cabinet metodic. 

 

1.2Analiza resurselor umane 

 

Echipa managerială 

 

Director –Draguș Marina 

Sudii superioare 

Activitate managerială – 8 ani 

În funcție de director IET ,,Guguță’’ - 3 ani. 

 

 

 

1.3 Analiza cadrelor din instituție 

Categoria Funcția Norma Activează Vacante Dețin grade 

didactice/categorii 

Supe-

rioar 

I II 
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Personal 

didcatic 

Educatori 6 6 - - - 5 

Conducător 

de muzică 

1 1 - - - - 

Personal 

economico-

administrativ 

Șef de 

gospodărie 

1 1 - - - - 

Asistent 

medical 

0,5 0,5 - 1 - - 

 

Studiile cadrelor didactice: 

Studii de master – 1 

Superioare pedagogice – 5 

Medii de specialitate - 1 

 

        1.4        Capacitatea instituţiei: 

 

Nr./o 

 

 

Întemeiere/ 

fondarea  

grădiniţei 

 

Capacitatea după 

proiect 
Real 

Grupe Copii         Gupe Copii 

1. 
 

 1983 

 

    12 

 

  240 

 

         4 

 

116 

   

  Numărul de copii care au plecat la şcoală  - 30 copii, din ei vor fi înscrişi în  următoarele 

instituţii  de învăţămînt.Gimnaziul "Mihai Eminescu" or.Telenești (30 copii) 

 Evidenţa copiilor de vârsta 2-7 ani: 

 

Grupe de vîrste Nr.de grupe Nr.total copii 

Mică 1 30 

Mijlocie 1 28 

Mare 1 28 

Pregătitoare 1 30 

Total 4 116 

 

 

Instituția în anul curent de studii a asigurat  înmatricularea tuturor copiilor din comunitate  

conform cererilor depuse și în colaborare cu APL.  

     

1.5 Scurt bilanț a activității despre respectarea IOVSC 

În scopul ocrotirii vieții și sănătății copiilor în instituție s-au realizat următoarele activități: 

Colaboratorii instituției au fost instruiți cu prevederile instrucțiuni primar ți secundar, de 2 pe 

an, în baza ordinelor emise la nivel de instituție; 

 

Se realizează filtrul de dimineață,se verifică starea sănătății copiilor ,dar și a adulților; 
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Zilnic se verifică terenul instituției și cel adiacent pentru identificarea și eliminarea obiectelor 

periculoase; 

Produsele alimentare primite zilnic sunt verificate la calitate în baza certificatelor de calitate 

și se monitorizează păstrarea lor la depozite, în frigidere conform terminilor de păstrare; 

A fost dotat cabinetul medical cu necesarul pentru a acorda I ajutor medical în  caz de 

necesitate 

Permanent se realizează controale epizodice privind: starea sanitară a grupelor,blocul 

alimentar,respectarea regimului de aerisire a grupelor,respectarea de clorare a 

veselei,folosirea albiturilor, ștergarelor, dulapurilor conform marcării lor,a orarului de 

schimbare.  

 

 
 

Direcții principale în activitate: 

Scopul IET ,,Guguță’’ este de a oferi experiențe de joc coerspunzătoare, 

posibilități de învățare prin prizma documentelor de politici educaționale 

modernizate/dezvoltate și susținerea părinților pentru a ajuta fiecare copil 

în dezvoltarea Personală, Socială și Emoțională. Continuarea conceptului de 

grădiniță prin oferirea serviciilor educașionale de calitate și crearea stării de bine, 

acces egal,nedescriminatoriu la educație. 

 Promovarea unui mod sănătos de viaţă pentru copiii preşcolari  prin 
organizarea diverselor activități motrice atât în grădiniţă, cât şi în familie; 

 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  unei personalităţi autonome, capabile de a face alegeri şi de a 
decide.  

 Eficientizarea resurselor materiale și financiare și asigurarea dreptului 
fiecărui copil la educație de calitate
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ANALIZA ACTIVITĂŢII DE PARTENERIAT. 
 Pe parcursul anului de studiu au fost realizate toate formele de conlucrare cu familia. 

Aceste forme de lucru au creat condiţii sociale dintre copilşi 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 cu demonstrarea activităţilor şi momentelor de 

regim.Toti părinţii au participat la  luarea deciziilor privind educaţia şi dezvoltarea copilului. 

Făcând comentarii, putem menţiona că: 

 - 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 : 

Sprijinirea părinților pentru conștientizarea și asumarea rolului educațional și implicarea lor în 

formarea și dezvoltarea personalității copilului pentru integrarea lui în viața socială.

 Cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă atât a grădiniţei, cât 

şi a familiei; 

 Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii copiilor, 

precum şi a unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale. 

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 pentru descghiderea a 2 săli de grupă  344,000 lei; 
 Reparații curente în sălile d grupe; 
 Vopsirea tuturor componentelor de pe terenul de joacă. 
 A fost procurat pentru cabinetul metodic  un printer color, proiector pentru  
îmbunătățirea și eficientizarea lucrului atît a cadrelor didactice cît și a managerului 
instituției. 

  Învntar moale pentru toate cele 6 grupe 46590,00; 
  Paturi etajabile pentru 2 săli de grupă, veselă, mese și scaune  1 grupă, saltele 2 grupe 
(20,400 lei) , covoare in 6 săli de grupă cît și în sala festivă (46,000 lei), mașină de 
spălat și frigider (15,000 lei) . 

 Schimbarea a 5 uși PVC . 
 Au fost procurate jucării pentru copii în sălile de grupă (7297,00 lei); 
 Instalarea a 5 camere de supraveghere pe teritoriul grădiniței (26,000 lei); 
 

 

 

 

Ce ne propunem pînă la finele anului  2022 
-Reparatia sălii festive; 

-Amenajarea/procurarea a 6 foișoare pentru fiecare grupă; 

-Mărirea intrării centrale,schimbarea porții; 

-  Amenajarea/delimitarea terenului de joacă pentru copii cu cel de clădirile nereparate cu gard 

(terenul nedelimitat este pericol pentru copii); 

- Amenajarea Terenului de joacă pentru copiii din cele 2 grupe deschise; 
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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: copii, 

părinţi, agenţi economici..ect. 

ÎN CONCLUZIE: 

 Planul de activitate a instituţiei pentru anul de studii 2021 a 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.    

 


