
2017-2018 16 1

2018-2019 17 1

2019-2020 15 1

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

APL Volovița

public

10,5Program de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _-_ ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s.Alexandru cel Bun

RomânăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Alexandru cel Bun

I.E.T.Prichindel

Creșă grădiniță

23046465

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1



2017-2018 16 16 16 0 100,0%

2018-2019 17 17 17 0 100,0%

2019-2020 15 15 15 0 100,0%

4 4

1 1

3 3

0 0

3 3

0 0

0 0

1 1

1

1

1

1

4 4 0 0 1 0 1 3 0

1 2

4 3

1,00

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Lucrător auxiliarDormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Asistent medical

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Bucătar

Ajutor de bucătar

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Cadrele didactice nu pleacă din I.E.T

Toți copii de vârstă 3-7 ani sunt cuprinși cu grădinița și fregventează, lipsind numai pe caz de boală.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 40

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Educator muzical

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 207,0

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

7,0

0,0

Spălător

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

2



0 0,00

0 1

0 0

nu nu

0 0,0

0 0,0

70,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

72

97,50

Avem nevoie de reparația capitală a depozitelor pentru păstrarea 

legumelor.Conectarea calculatorului la internet.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendintelor (scadere/crestere/valori constante/ 2018-2019  anul 2019-2020 a fost in crestere.

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

da

18,50%15,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 78

Sală de festivități (metri pătrați)

81,50%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

4

Realizat 85,00% 75,00% 67,30%

25,00% 32,70%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

3



50% 100%

14 0 469 0 0

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace specialeBuget aprobat Buget executat

65,90 60,40

Nu deținem cabinet medical; inventar parțial.

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

salariu        235,5

servicii       52,00

Morbiditatea        

Pentru anul bugetar mijloace financiare sunt satisfacatoare pentru a întocmi meniuri,necesarul și aprovizionarea cu produse alimentare.

25,10

Buget planificat 

Morbiditatea generală 1b.                                                                                                                                                                                                                                                                             boli de 

ochi - 2; boli de sânge - 2; boli de piele - 2; boli respiratorii - 8; boli digestive - 2.

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

630,mii

Se respectă.

Satisfăcător.

630,mii 324,mii

active nefinanciare     37,00

4



Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Cadre didactice cu pregătire în domeniul educației preșcolare

    3.4. Parteneriate colaborări

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin diferite forme

Lipsa cadrelor didactice cu grad didactic și studii superioare

Cadre pensionare și nespecialiști

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

nu

Parteneri

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu) nu

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu) nu

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

5



Puține posibilități de sponsorizare. Lipsa fondurilor financiare.

Puncte slabe

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin diferite forme Cadre pensionare și nespecialiști

Ameninţări

Disponibilitatea părinților, APL, agenți economici de a conlucra cu instituția

Calculatorul nu este conectat la internetTeren de joacă , sportiv amenajat. Literatură metodică suficientă.

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Perfecționarea sistemului de instruire continuă a educatorilor, dezvoltarea deprinderilor manageriale și profesionale în vederea perfecționării serviciilor ce țin de dezvoltarea timpurie. Aplicarea strategiilor didactice 

adecvate pentru a facilita procesul educațional prin individualizarea și adaptarea mediului educațioanl la cerințele fiecărui copil.

Ameninţări

Realizarea proiectelor tematice corespunzătoare particularităților de vîrstă

Participarea cadrelor didactice la seminarele metodice la nivel local și raional

Lucrul în grupă mixtă

Înregistrarea slabă a proceselor privind dezvoltarea copilului pe cele 4 domenii diferite de standartele de 

învățare și dezvoltare a copilului

Puncte slabe

Ameninţări

1.Dezvoltarea infrastructurii, pentru activitățile fizice. Amenajarea terenului cu un pavilion                                                                                                                                                                                                  2. 

Lărgirea beneficiilor activităților fizice , promovarea deprinderilor de a face mișcare                                                                                                                                                                                                            3. 

Practicarea alergatului , mersului îndelungat, dansul și alte activități în aer liber

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi

6



Perfecționarea sistemului de instruire continuă a educatorilor, dezvoltarea deprinderilor manageriale și profesionale în vederea perfecționării serviciilor ce țin de dezvoltarea timpurie. Aplicarea strategiilor didactice 

adecvate pentru a facilita procesul educațional prin individualizarea și adaptarea mediului educațioanl la cerințele fiecărui copil.
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2017-2018 101 4 33 23 23 0 100,0%

2018-2019 97 4 29 27 25 0 93,0%

2019-2020 78 4 22 17 17 0 100,0%

rata in % nr de copii ce vor pleca la scoala

2017-2018 30 25 20 1 80,0% 31 26 26 0 100,00% 20

2018-2019 29 25 25 1 100,0% 21 21 21 0 100,00% 17

2019-2020 23 18 17 0 94,4% 24 24 24 1 100% 19

Real 

existenți

Cresa -gradinita

0230-41-3-31/069511701

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

com.Badiceni

IET ,,Albinuta"

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

RomânăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

tatiana.palamarciuc@mail.ru

Primaria comunei Badiceni

Public

10,5 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _3-5_ ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

r. Soroca, com. Bădiceni

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

Anul de 

studii

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

1

mailto:tatiana.palamarciuc@mail.ru
mailto:tatiana.palamarciuc@mail.ru
mailto:tatiana.palamarciuc@mail.ru
mailto:tatiana.palamarciuc@mail.ru
mailto:tatiana.palamarciuc@mail.ru
mailto:tatiana.palamarciuc@mail.ru
mailto:tatiana.palamarciuc@mail.ru
mailto:tatiana.palamarciuc@mail.ru
mailto:tatiana.palamarciuc@mail.ru


2017-2018 34 27 26 0 96,3%

2018-2019 38 24 24 0 100,0%

2019-2020 23 19 19 0 100,0%

9 9

1 1

8 8

0 0

1 2

1 0

0 0

1 0

9 9 1 0 0 0 7 2 0

2 2

8 4

II

   1.5. Condiţii

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje Necesarul de cadre auxiliare și 

nondidactice

42,0

5,0

bucatar 1

spalatoreasa 3

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Avem nevoie de 

lucrător muzical care 

să înlocuiască 

specialistul actual 

pensionar.

Fără grad didactic

ajutor de bucatar 1

calcatoreasa 1

paznic 2

dadaca 2

lucrator auxiliar 1

administrator 1

asistent medical 1

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

fochist 4

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Capacitatea după proiect (nr. de locuri)

nu

0,00 unitati

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Necesarul de cadre
Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Motivul plecării cadrelor didactice

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 500,0

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

140

Cabinet metodic (da/nu)

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

da

din ei cu 

dizabilitate

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Grădinița se bucură de o fregvență bună, mai ales în perioada de vară, când numărul copiilor atinge aproximativ 95%.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

Dormitor (da/nu)

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020
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0 0,00

0 1

0 0

da da

0 0,0

0 0,0

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00%

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

D. Dezvoltarea cognitivă 

0,00%

B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

19

Realizat 92,20% 88,90%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

nu

11,10%7,80%

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 30

87,90% 77,50%

12,10% 22,50%

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

45

72,00

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

Observații, analize, constatări, nevoi

250,0

da

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

da

Principalele categorii de cheltuieli

Teren de joacă (metri pătrați)

Sală de festivități (metri pătrați)

Sistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

II. Domeniul Proces educațional

da

Monitorizarea activităţii didactice conform standartelor educaţionale şi curriculumului naţional a determinat gradul  de pregătire a copiilor către şcoală .Organizarea sistematică a 

activităţilăr integrate şi pe centre de interes au format la copii  aptitudini şi capacităţi de învăţare,de orientare în mediul de învăţare şi societate,sa dezvoltat limbajul şi comunicarea 

între semeni şi adulţi.Analizind rezultatele monitorizarii din anii precedenti si anul acesta ,am constatat o scadere nesemnificativa a calitatii procesului instructiv -educativ ,fiind 

inregistrate rezultate putin  mai mici decit in anii prcedenti in cadrul monitorizarii copiilor de virsta prescolara.Pentru rezultate mai bune cadrele didactice ar trebui să-i atragă mai 

mult pe părinţi să fie participanţi activi la procesul instuctiv-educativ.

III. Domeniul Management

Extrabuget Bunuri procurate

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

E nevoie de un cabinet metodic lucrativ pentru adunările 

cadrelor didactice;  Trebuie de asigurat condiții pentru 

copii cu CES; Ar fi bine să avem tablă interactivă; Să 

asigurăm cu calculator și conectare la internet toate 

grupele, e nevoie de sală de sport, e mare nevoie de creare a 

spațiului pentru păstrarea produselor alimentare, a 

legumelor.      

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Bloc sanitar în interior (da/nu)

3



57 1 13884

1931,80

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Reparatia pavilioanelor

Salarizare

Cheltuieli pentru servicii

Apa si canalizare

Servicii de telecomunicatii si informationale

Procurarea produselor alimentare

1931,80 2053,00

Morbiditatea        

Conform noului Regulament Sanitar copiii sunt alimentati mai variat ,cu mai multe fructe ,legume proaspete ,produse din lactate.

Instituția este asigurată cu medicamente de strictă necesitate în valoare de 1000 lei.

372,00 372,00

Cabinetul medical nu dispune de inventarul necesar.

Condițiile sanitaro-igienice sunt respectate conform regulamentului sanitar.

258,00

Buget planificat 

17 copii -boli ale sistemului respirator ;2 copii-boli ale sistemului digestiv;2 copii-boli ale singelui si sistemul hematopoetic;1 copil-boli a urechii ,otita

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Procurarea combustibilului

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

124.000 85,50124,00

Buget aprobat Buget executat

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice
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Bunuri procurate

Impactul

Acord de colaborare (da/nu)

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Cotizația de aderare (mărime)

Denumirea OO*

Parteneri

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Cadre didactice motivate spre succes. Educatorii sunt la curent cu toate Politicile educaționale naționale 

actuale. Activitățile sunt structurate reeșind din particularitățile individuale ale copiilor.Cu fermitate sunt 

folosite metodele interactive de lucru. Cadrele didactice pledează pentru un mediu educațional 

corespunzător. Educatorii participă cu interes la toate formele de activități de creștere profesională. In 

instituție este formată o echipă sănătoasă de lucru. 

    3.4. Parteneriate colaborări

Organizarea diferitor forme de activități pentru creșterea nivelului profesional atît în cadrul instituției  cît si 

în parteneriat cu DGÎ Soroca ș.a. 

Lucrul cu copii cu CES. Planificarea ca proces participativ 

(neimplicarea copiilor și părinților în procesul de planificare). 

Lipsa cadrelor didactice de sprijin. Lipsa cadrelor specializate.

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT
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Oportunităţi

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

1.   Organizarea rațională a regimului zilei a copiilor, dezvoltarea deprinderilor de rutină cu scopul formării personalităților independente. Indicatori: autodeservirea copiilor la 

masă, la toaletă, la îmbrăcare și dezbrăcare, în timpul rezolvării unor probleme elementare de rutină.                                                                                                                                                                                                                                                          

2. A  dezvolta la copii abilităţi comunicaţionale  prin  aplicarea artei oratorice,  artei teatrale  şi implicarea copiilor în diverse  activităţi cotidiene care necesită  dialog. Indicatori: 

teatralizări, activități extracurriculare cu recitări și discursuri, jocuri ce solicită comunicarea, abilitățile copilului de a se adresa adecvat situației

Selectarea  conținuturilor reeșind din interesele copiilor;

•Posibilitatea de alegere liberă a materialelor și literaturii didactice;

•Se utilizează adecvat cunoştinţele de didactică generală, de psihologie şi pedagogie preşcolară în proiectarea 

şi desfăşurarea activităţilor cu copiii. 

•Se folosesc strategii didactice alternative care menţin atenţia copilului pe tot parcursul desfăşurării 

activităţii.

•Existenţa multor posibilităţi de informare şi de formare continuă a cadrelor didactice.

diversitatea literaturii de specialitate;

Utilizarea insuficientă  a echipamentelor   moderne;

•Slaba colaborare a părinţilor cu grădinița;

•Neajunsul creativităţii  în activitatea de proiectare;

•Discontinuitate în aplicarea unor metode alternative moderne, în 

proiectarea unor forme de organizare  corespunzătoare procesului 

instructiv-educativ din grădiniță.

•Lipsa de timp și neimplicarea părinților;

In anul de studii 2019-2020  1.S-au realizat activități deschise, organizarea meselor rotunde, cafenelelor publice în care să fie implicați mai mulți actori comunitari.                   2. 

Organizarea săptămânii transparenței pentru a spori încrederea părinților.                                                                                                                                                                 3. 

Participarea cadrelor didactice la diverse perfecționări, formări.                                                                                                                                                                                          4. O 

grădiniță modernă ce va aduna toți copiii din comunitate.                                                                                                                                                                                                                                   

5. Autodeservirea copiilor în timpul momentelor  de regim, activități, jocuri.      

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

•Lipsa finanțelor bugetare destinate dotării tehnico-materiale; 

Organizarea diferitor forme de activități pentru creșterea nivelului profesional atît în cadrul instituției  cît si 

în parteneriat cu DGÎ Soroca ș.a. 

Lipsa cadrelor didactice de sprijin. Lipsa cadrelor specializate.

Stabilirea unor relații de bună calitate și eficiență cu Consiliul local, APL, agenții economici, obținând 

sprijinul nemijlocit în rezolvarea priorităților importante privind  dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 

instituției. Aplicarea la diferite proiecte și programe de finanțare extrabugetară, în scopul obținerii 

granturilor nerambursabile.

Mobilier vechi în unele săli de grupă;

•Insuficienta dotare a spatiului de joc (deși este  generos nu  dispune de 

accesorii și aparate   necesare petrecerii timpului de  joc în aer liber)

•Lipsa unei săli de sport;

•Lipsa cabinetului metodic dotat cu mobilier și materiale necesare;

•Lipsa centrului de resurse pentru educația incluzivă;

Fondul de material didactic și de carte  a fost îmbogăţit la fiecare grupă;

• Sălile de grupă spațioase cu dormitoare separate;

• Existența în grădiniță a tehnicii pentru realizarea activitățișlor în TIC;

• Instituția este dotată cu boxă performantă ; 

• Conectarea la Internet .
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1.   Organizarea rațională a regimului zilei a copiilor, dezvoltarea deprinderilor de rutină cu scopul formării personalităților independente. Indicatori: autodeservirea copiilor la 

masă, la toaletă, la îmbrăcare și dezbrăcare, în timpul rezolvării unor probleme elementare de rutină.                                                                                                                                                                                                                                                          

2. A  dezvolta la copii abilităţi comunicaţionale  prin  aplicarea artei oratorice,  artei teatrale  şi implicarea copiilor în diverse  activităţi cotidiene care necesită  dialog. Indicatori: 

teatralizări, activități extracurriculare cu recitări și discursuri, jocuri ce solicită comunicarea, abilitățile copilului de a se adresa adecvat situației
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2017-2018 30 2 14 12 12 0 85,0%

2018-2019 30 2 13 12 12 0 92,0%

2019-2020 30 2 12 12 12 0 100,0%

2017-2018 5 5 5 0 100,0%

2018-2019 6 6 6 0 100,0%

2019-2020 4 4 4 0 100,0%

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

Primaria

public

cinci zile/ 10,5 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

5

6

4

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupa mixta 3-7 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

Baxani

boj.rodica@mail.ru

RominaLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2020- 2021

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Baxani

,,Cimpoies''

Cresa- gradinita

69510097

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1

mailto:boj.rodica@mail.ru
mailto:boj.rodica@mail.ru
mailto:boj.rodica@mail.ru
mailto:boj.rodica@mail.ru
mailto:boj.rodica@mail.ru
mailto:boj.rodica@mail.ru
mailto:boj.rodica@mail.ru
mailto:boj.rodica@mail.ru
mailto:boj.rodica@mail.ru


2017-2018 22 18 18 0 82,0%

2018-2019 14 12 12 0 85,0%

2019-2020 16 14 14 0 88,0%

6 6

1 1

5 5

0 0

0 0

1 1

0 0

0 0

1

2

1

1

1

2

6 4 2 0 0 0 0 6 0

2 p

10 10

0,25

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Sora medicalaDormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2019

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Bucatareasa

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Spalatoreasa

Paznic

Asistent de educator

Dadaca

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

In conformitate cu numarul de copii existenti, rata frecventei copiilor de 6-7 ani din localitate, in institutie este de 90%

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 90

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

0

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 215m²

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

16m²

0,0

Intendent

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

2



0 0,00

0 0

0 0

nu nu

0 0,0

0 0,0

Bloc sanitar în interior (da/nu)

400m²

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

30

0,00

 Capacitatea institutiei permite institutionalizarea a 90 copii, dar de facto sunt 

instituționalizati 30 copii. Astfel este necesara adaptarea cladirii. Fiecare incapere si 

spatiu necesita dotarea astfel, incit sa creeze un ambient placut copiilor, si un climat 

favorabil desfasurarii unui invatamint de calitate.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

Perfectionarea si formarea continua a cadrelordidactice la nivel de gradinita a fost o prioritate pentru folosirea formelor variate de lucru cu copiii, a mijloacelor si materialelor didactice si a realizarii 

evaluarii prin imbinarea metodelor traditionale cu cele alternative.Proiectarea activitatilor, aplicarea curricumului corespunzator specificului grupei de prescolari, asigurarea respectarii obiectivelor 

operationale propusw, aprecierea corecta a performantelor copiilor prin utilizarea unei game largi de instrumente de evaluare au facilitat asigurarea continuitatii in educatia copiilor, cresterea nivelului 

calitativ al intregii activitati.

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

55,00%53,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 50

Sală de festivități (metri pătrați)

40,00%

2.2.Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendintelor (scadere/crestere/valori constante) pentru 

anii de studii 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  

comunicării, premisele citirii şi 

scrierii

7,00% 8,00%

4

Realizat 42,00% 50,00% 19,00%

43,00% 73,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

A. Dezvoltarea fizică și fortificarea 

sănătății

5,00%

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

D. Dezvoltarea cognitivă

5,00%

B. Dezvoltarea  

personală,emoțională și socială.

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

da

3



50% 100%

30 0 5400 0 0

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

26000,00 26000,00 26000,00

Buget aprobat Buget executat

122500,00 122500,00

Cabinetul medical lipseste

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Salarii

Alimentatie

Morbiditatea        

Nivelul alimentatiei prescolarilor este satisfacator.Ratia alimentara a copiilor este asigurata in corespundere cu ratia planificata. Putem vorbi despre o evolotie a asigurarii copiilor cu prodesele alimentare strict necesare 

cresterii sanatoase a organismului lor. In comparatie cu anii precedenti, a crescut consumul urmatoarelor produse:lapte, brinza, oua, unt, carne, fructe, legume.

5000,00

Buget planificat 

Se simte o scadere a nivelului morbiditatii primare in comparatie cu anul precedent de studii si anume ce tin de boli infectioase, boli ale sistemului respirator, conjunctivite, otite.Descresterea a 

fost si numarul de zile nefregventate annual de un copil pe motiv de boala.Confirmare celor expuse este raportul dintre numarul de absente si numarul de copii. 96/17 copii

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Lumina

28000,00924900,00

Conditiile sanitaro- igienice sint respectate corespunzator normelor si realizarea conform Planului annual DDD. Regulat sint efectuate masurile de :curatare, dezinfectie, deratizare si dezinsectie.

Conform listei recomandate Ipin Regulamentul sanitar Institutia este asigurata cu medicamentele necesare in caz de acordare a primului ajutor, produse parafarmaceutice si dezinfectanti.

Gaz

Detergenti

Dezinfectanti

924900,00 120000,00

Caldura
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Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Personal didactic cu experienta valoroasa cu entuziasm de munca interesate de eficietizarea procesului de 

invatamint.                                                                                                                                       Schimbarea 

pozitiva la nivel de gindire si comportament a personalului care deserveste gradinita.         Organizarea si 

desfasurarea de seminare pe diverse teme cu participarea cadrelor didactice.                    Standartele 

profesionale pentru cadrele didactice reprezinta un reper important in monitorizarea calitatii pregatiriii 

profesionale a cadrelor didactice din sistemul de educatie timpurie.                             Asigurarea mentoratului 

la nivel de gradinita ca component important al procesului de imbunatatire a calitatii instruirii tinerilor 

specialisti.

    3.4. Parteneriate colaborări

Varietatea cursurilor de formare continua a cadrelor didactice oferite de institutiiile republicane.          

Respectul si aprecierea comunitatii locale fata de corpul didactic,copii, parinti ai gradinitei.                    

Proiectarea unor activitati curriculare si extracurriculare deosebite in colaborare cu parteneri din 

comunitate.                                                                                                                                                               

Colaborari in realizarea unor actiuni comune.                                                                                                  

Organizarea schimburilor de experienta cu educatoare si gradinite din raion.                                             

Formarea tuturor educatorilor conform paradigmei educatiei pe tot parcursul vietii si aplicarea calitativa a 

standartelor.

Formarea si dezvoltarea resurselor umane se realizeaza cu accent prin cadrele didactice, ele fiind lipsa in 

institutia data.                                                                                                                                            Rezistenta 

la schimbarea vizibila sau invizibila a unor cadre didactice, slaba motivare si stimulare a cadrelor didactice 

prin politicile salariale existente.                                                                                         Renuntarea anevoioasa 

a unor educatoare la tendintele conservatoare.                                                         Evaluarea resurselor umane 

nu este ajustata la o metodologie de recrutare, selectie si formare.

Riscul de retragere sau abandonare a profesiei pe motive economice, financiare.                                        

Imbatrinirea personalului didactic.                                                                                                                      

Lipsa unui sistem echitabil de retribuire a muncii in sistemul educational, gradul de competenta al cadrelor 

vor genera probleme atit la nivel de proces, cit si la nivel de rezultate.                                           Demisionarea 

tinerilor specialiusti din lipsa motivatiei lor.                                                                            Angajarea 

educatorilor pensionari si a celor care au cursuri de recalificare.                                                Lipsa stabilitatii 

cadrelor didactice in gradinita poate sa devina factor esential in realizarea educatiei de calitate.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul Suma proiectului, lei
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Dezichilibru in eficacitatea si eficientizarea managimentului prescolar la nivel de gradinita.                  Potitici 

de stat ale domeniului educatiei nevalorificate calitativ.

Puncte slabe

Varietatea cursurilor de formare continua a cadrelor didactice oferite de institutiiile republicane.          

Respectul si aprecierea comunitatii locale fata de corpul didactic,copii, parinti ai gradinitei.                    

Proiectarea unor activitati curriculare si extracurriculare deosebite in colaborare cu parteneri din 

comunitate.                                                                                                                                                               

Colaborari in realizarea unor actiuni comune.                                                                                                  

Organizarea schimburilor de experienta cu educatoare si gradinite din raion.                                             

Formarea tuturor educatorilor conform paradigmei educatiei pe tot parcursul vietii si aplicarea calitativa a 

standartelor.

Riscul de retragere sau abandonare a profesiei pe motive economice, financiare.                                        

Imbatrinirea personalului didactic.                                                                                                                      

Lipsa unui sistem echitabil de retribuire a muncii in sistemul educational, gradul de competenta al cadrelor 

vor genera probleme atit la nivel de proces, cit si la nivel de rezultate.                                           Demisionarea 

tinerilor specialiusti din lipsa motivatiei lor.                                                                            Angajarea 

educatorilor pensionari si a celor care au cursuri de recalificare.                                                Lipsa stabilitatii 

cadrelor didactice in gradinita poate sa devina factor esential in realizarea educatiei de calitate.

Ameninţări

Implimentarea politicelor de stat de diversificare a surselor de finantare a educatiei prescolare.              

Resurse financiare pentru desfasurarea satisfacatoare a activitatilor de toate tipurile si nivelurile in cadrul 

gradinitei.                                                                                                                                                     Atragerea 

de fonduri extrabugetare pentru solutionarea problemelor din invatamint.                                Accesare si 

cistigarea proiectelor in domeniul educatiei.                                                                                  Dotarea 

grupelor cu calculatoare.                                                                                                                         Detinerea 

unui sistem informational functional.

Uzura morala a bazei didactice n-a fost in totalitate inlocuita.                                                                        

Cantitatea mica  de jucarii pentru copii si de mijloace didactice noi pentru cadrele didactice.                   

Resurse financiare si extrabugetare limitate.                                                                                                     

Limsa de computere pentru educatori si copii.                                                                                                    

Lipsa salii de sport .                                                                                                                                                 

Curtea gradinitei dispune de dotari minimale necesare desfasurarii activitatilor de joaca ale copiilor.

Baza logistica satisfacator asigurata.                                                                                                                    

Personal didactic cu vecgime in munca de peste 15 ani.                                                                                     

Lucratori tehnici calificati.                                                                                                                                    

Baza materiala satisfacatoare in grupe.                                                                                                               

Starea fizica a spatiilor se incadreaza satisfacator in normele de igiena corespunzatoare.                                 

Elaborarea bazei de date, privind nivelul de dezvoltare a copiilor de virsta timpurie, in baza standartelor de 

dezvoltare.

Ameninţări

Proces educational asigurat integral cu cadrele didactice.                                                                                

Copii motivati pentru performanta in unele concursuri la nivel de gradinita.                                               

Rezultate bune ale copiilor inscrisi in clasa 1 monitorizati permanent.                                                         

Climatul de siguranta si afectiv pentru copii si cadrele didactice.                                                                   

Parteneriate educationale locale.                                                                                                                         

Oferta educationala atractiva si variata.                                                                                                              

Antrenarea copiilor in cadrul unor manifestari locale.                                                                                     

Intilniri si activitati comune ale cadrelor didactice impreuna cu parintii - copiii.

Numar de cursuri optionale mai extins intru asigurarea intereselor copiilor.                                                    

Realizarea evaluarii interne si asigurarea calitatii procesului didactic.                                                         

Elaborarea curricumului optional in dependenta de aptitudinile copiilor, cerintele parintilor, asteptarile 

comunitatii, specificul localitatii.                                                                                                      Stategia de 

dezvoltare integra a raionului.                                                                                                         Planul de 

dezvoltare strategica a sistemului de invatamint.

Datorita programului incarcat al parintilor, dar si din cauza lipsei de atentie si comunicare sint copii cu un 

limbaj sarac , plin de regionalisme.                                                                                                           Existenta 

copiilor hiperactivi si necesitatea asistarii de catre psiholog.                                                          Situatii de 

neimplinire a parintilor in formarea si educarea copiilor.

Nesiguranta locurilor de munca a parintilor copiilor si rata  accentuata a somajului.                                 

Cresterea delicventei, a fenomenului infractional si a abandonului familial.                                               

Populatia prescolara in scadere.                                                                                                                            

Violenta promovata in cadrul unor emisiuni televizate si a unor jocuri de calculare.                                  

Instabilitatea preturilor la produsele alimentare necesare pentru prepararea hranei copiilor.                  Timp 

limitat acordat copiilor de catre parinti .                                                                                                   

Neimplicarea unor parinti in formarea si educarea copiilor.

Puncte slabe

Ameninţări

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi
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     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

IET ,,Cimpoies'' va promova un invatamint deschis si flexibil capabil sa asigure accesul egal pentru toti copiii, indiferent de conditia sociala si materiala.                                                                                              

Acumularea de catre copii a tehnicilor de munca intelectuala.                                                                                                                                                                                                                                                            Educarea 

copiilor in spiritul respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.                                                                                                                                                                                                        Satisfacerea 

nevoilor fiecarui copil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Asigurarea fiecarui 

prescolar conditiile pentru cea mai buna dezvoltare.                                                                                                                                                                                                                                          Asigurarea parintilor ca 

educatia copiilor lor se face intr-un mediu sigur, intr-o formare personala permanenta.                                                                                                                                                                      Cresterea calitatii fluxului de 

copii si asigurarea finalitatilor educationale.

Promovarea interesului pentru dezvoltarea profesionala in scopul asigurarii unui proces educational de calitate.                                                                                                                                                                    

Monitorizarea impactului activitatilor de formare continua.                                                                                                                                                                                                                                                               

Extinderea accesului la educatia timpurie de calitate , astfel incit sa fie asigurata sporirea ratei de includere in educatia prescolara a copiilor de 3-7 ani pina la 100%.                                                                        

Valorificarea banului public pentru imbunatatirea rezultatelor educatiei timpurii:accesul si calitatea serviciilor prestate in gradinita.                                                                                                                                     

Asigurarea institutiei cu apa rece-calda.
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Instrucțiuni privind completarea formularului Raportului de activitate pentru anul de studii 2017-2018, Instituții de educație timpurie

Variabila/domeniul Descrierea variabilei/domeniului

Raion/municipiu

Valori predefinite: 34 raioane/municipii și Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia (se 

alege din lista ascunsă)

Localitate Denumirea completă a localității

Denumirea instituţiei Denumirea completă a instituției de învățământ

Tipul instituţiei Tipul instituției (conform Codului educației)

Fondator/Autoritatea administrativă Fondatorul instituției/în subordinea cui se află instituția

Limba de instruire Limba de instruire (conform Codului educației)

Telefon Număr de telefon al instituției de învățământ

Adresa Adresa poștală a instituției de învățământ

E-mail Adresa e-mail a instituției de învățământ

Adresa web Pagina web a instituției de învățământ

Tipul de proprietate Valori predefinite: public; privat (se alege din lista ascunsă)

Program de activitate Intervalul de timp în care activează instituția

Nr. total de copii în IET Numărul total de copii din IET, la 31.05 (se calculează automat)

Nr. total de grupe în IET Numărul total de grupe în IET, la 31.05, inclusiv și grupele mixte

Real existenți
Numărul de copii real existenți în district, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Înscriși în IET
Numărul de copii care au fost înscriși în IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Frecventează IET
Numărul de copii care frecventează IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

din ei cu dizabilitate Numărul total de copii cu dizabilități, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru grupele mixte

Rata, %
Rata frecvenței pe fiecare tip de grupă, din copii înscriși în grupă, la fel și pentru grupele mixte

Nr. copii ce au plecat/vor pleca la școală
Numărul de copii de 6-7 ani, care au plecat la școală la 1 septembrie în anii precedenți și vor 

pleca la școală la 1 septembrie în anul curent

Succintă descriere:
Informație textuală succintă cu privire la cazul în care rata frecvenței copiilor de 6-7 ani este 

mai mică decât 100%, se vor indica motivele și acțiunile întreprinse

Vă rugăm să completaţi câmpurile de culoare verde din foaia 'Formular'  a acestui document (indicată în bara de etichete) în următorul mod: 

- verde de o nuanță deschisă - date textuale;

- verde de o nuanță mai închisă - număr întreg, real sau procent, după caz.

ATENȚIE!!!  Formularul este destinat pentru prelucrarea informațiilor de ordin statistic și general. Includerea și prelucrarea 

ulterioară a datelor cu caracter personal poate fi sancționată în condiţiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind 

Protecţia datelor cu caracter personal

Date generale

I. Domeniul Capacitate instituțională

    1.1. Numărul de copii pe vârste



Total personal didactic/de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 15.09.2017 Numărul total de tineri specialiști la data indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2017 Numărul total a personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic angajat pe parcursul anului Numărul total al personalului didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Total personal didactic/de conducere  la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 31.05.2018 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 31.05.2018 Numărul total de tineri specialiști la data  indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic plecat din instituţie Numărul total al personalului didactic plecat pe parcursul anului

Posturi vacante la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Motivul plecării personalului didactic Descriere textuală succintă cu indicarea motivelor plecării (conform CM)

Nr. total

Numărul total al personalului didactic (inclusiv director, educator, metodist, conducător 

muzical, psiholog, logoped, cadru didactic de sprijin, etc). Atenție! se calculează automat și va 

corespunde cu suma dintre Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)  și Nr. total fără grad didactic

Cu calificare în domeniul preşcolar (din nr. total)
Numărul total a personalului didactic cu calificare în domeniul preșcolar din numărul total al 

personalului didactic din instituție

Cu alte calificări, dar din domeniul pedagogiei (din nr. total) Numărul total a personalului didactic cu alte calificări, din domeniul pedagogiei

Cu alte calificări Numărul total a personalului didactic cu alte calificări

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)

Numărul total a personalului didactic deținător de grade didactice sau manageriale repartizat 

pe grade didactice: superior, întâi, doi. În cazul când se deține și grad didactic și managerial, 

cadrul didactice se include o singură dată 

Fără grad didactic (Nr. total/din ei tineri specialişti)
Numărul total a personalului didactic fără grad didactic. Numărul total de tineri specialiști fără 

grad didactic din numărul total de personal didactic fără grad didactic

Necesarul de cadre
Descriere textuală succintă a necesarului de cadre: funcții vacante în dependență de calificare, 

nr. de unități

Denumirea funcției
Denumirea funcției nondidactică și auxiliară conform statelor de personal aprobate ale 

instituției. Pentru fiecare funcție nondidactică sau auxiliară se utilizează rând separat

Nr. de angajați Numărul de angajați la funcția dată

Suprafața totală (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a instituției de învățământ

Nr. de blocuri/etaje Numărul de blocuri. Numărul de etaje

Nr. sălilor/ din ele utilizate Numărul total de săli. Numărul de săli utilizate din numărul total

1.4. Alte categorii de personal din  IET (situația la 31.05.2018)

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET (situația la 31.05.2018)

   1.5. Condiţii



Dormitor (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cabinet metodic (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) Numărul de locuri în instituție (copii)

Bucătărie (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a bucătăriei instituției

Punct medical (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a punctului medical

Teren de joacă (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a terenului de joacă

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 
Numărul de săli de sport în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor 

de sport

Sală de festivități (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii de festivități

Manuale, literatură didactică (nr.) Numărul total de manuale și literatură didactică luată la evidență

Literatură artistică (nr.) Numărul total de exemplare de literatură artisitică luată la evidență

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)
Numărul de calculatoare destinate pentru cadre didactice. Numărul de calculatoare destinate 

pentru cadre manageriale

Nr. de table interactive/Proiectoare Numărul de table interactive în instituție. Numărul de proiectoare în instituție

Conectare la Internet (da/nu)/nr. de calculatoare conectate
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de calculatoare conectate la 

rețeaua Internet din numărul total de calculatoare în instituție

Asigurare cu transport (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de canalizare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de încălzire (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Bloc sanitar în interior (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme  locomotorii 

(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Centru de resurse ((da/nu)/metri pătrați)
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de metri pătrați ai suprafeței 

totale a centrului de resurse

Alte săli (nr./metri pătrați) Număr de alte săli în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor

Observații, analize, constatări, nevoi Descriere textuală succintă, în dependenţă de specificul instituţiei

Nr. de copii în grupa/grupele pregătitoare Numărul total de copii evaluaţi în grupa/grupele pregătitoare pentru anul curent de studii

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi igienei personale
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

B. Dezvoltarea socio - emoţională
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

C. Capacităţi şi atitudini în învăţare
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

D. Dezvoltarea limbajului,  comunicării,  citirii şi scrierii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

E. Dezvoltarea cognitivă şi cunoașterea lumii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

II. Domeniul Proces educațional

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 

7 ani/rezultate (conform grilei de apreciere)



    2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea 

tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) pentru anii de 

studii 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

Informație textuală succintă

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

Extrabuget Extrabugetul, în lei

Principalele categorii de cheltuieli Principalele categorii de cheltuieli din bugetul executat

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate din bugetul executat (categorii/cantitate)

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul executat, în lei

Total copii alimentaţi Numărul total de copii alimentați în instituție

    din ei copii cu dizabilități Numărul de copii cu dizabilități alimentați din numărul total de copii alimentați 

Nr. zile-copii Numărul total de zile-copii pe instituție

Numărul de copii scutiți de plată 50% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 50%, din instituție

Numărul de copii scutiți de plată 100% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 100%, din instituție

Succintă descriere
Analiză succintă a cauzelor neexecutării bugetului aprobat, respectarea normelor financiare per 

copil, respectarea normelor fiziologice de consum 

Morbiditatea        Informație textuală succintă

Dotarea cabinetului medical cu inventar necesar Informație textuală succintă

Asigurarea cu medicamente Informație textuală succintă

Respectarea condițiilor sanitaro-igienice Informație textuală succintă

Parteneri Indicarea partenerilor. Pentru fiecare partener se utilizează rând separat

Denumirea Denumirea parteneriatului/proiectului

Impactul
Descriere textuală succintă referitor la impactul parteneriatului/proiectului/colaborării 

implementate

Suma proectului, lei Costul total al proiectului implementat, în lei

Existența OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Denumirea OO* Denumirea Organizației Obștești

Acord de colaborare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2018

III. Domeniul Management

    3.4. Parteneriate colaborări

3.4.1. Proiecte implementate

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2018

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor



Cont bancar al OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cotizația de aderare (mărime) Suma unică achitată de către membrii OO* la aderarea în organizație, în lei

Cotizația lunară (mărime) Suma achitată lunar de către membrii organizației obștești, în lei

Suma anuală a donațiilor, lei Suma totală a donațiilor pentru anul curent de studii, în lei

% realizat din suma anuală Suma cheltuită din totalul donațiilor pentru anul curent de studii, în %

Nominalizarea lucrărilor efectuate Denumirea lucrărilor efectuate din donațiile anuale

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate (cantitatea) din donațiile anuale

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale 

pentru cadrele didactice din instituţie 

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din 

instituţie

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor 

de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a 

procesului educaţional)

Procesul instructiv-educativ
Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Procesul instructiv-educativ

Obiective realizate pentru anul de studii 2017-2018. 

Indicatori de rezultat
Descriere textuală succintă

Obiective propuse pentru anul de studii 2018-2019. 

Indicatori de performanță
Descriere textuală succintă

* OO- Organizație obștească (Asociație Obștească, Fundație, etc.)

Analiza SWOT



2017-2018 61 3 28 20 20 0 71,0%

2018-2019 63 3 27 23 23 0 85,0%

2019-2020 60 3 27 21 21 0 78,0%

2017-2018 17 16 16 0 94,0%

2018-2019 12 11 11 0 92,0%

2019-2020 14 12 12 0 85,0%

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

APL

public

10.5 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

17

12

14

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupa mixtă 4-5 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s.Bulboci, r-nul Soroca

e060348377@gmail.com

romînăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituția de Educație Timpurie STELUȚA  Bulboci

Soroca

Bulboci

Instituția de Educație Timpurie  STELUȚA

grădiniță

0230-57-8-27

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1

mailto:e060348377@gmail.com
mailto:e060348377@gmail.com
mailto:e060348377@gmail.com
mailto:e060348377@gmail.com
mailto:e060348377@gmail.com
mailto:e060348377@gmail.com
mailto:e060348377@gmail.com
mailto:e060348377@gmail.com
mailto:e060348377@gmail.com


2017-2018 26 25 25 0 96,0%

2018-2019 31 29 29 0 94,0%

2019-2020 29 27 27 0 93,0%

7 7

1 1

6 6

2 2

0 0

0 0

0 0

0 0

5

2

1

2

1

7 7 0 0 0 0 0 7 2

1 2

6 3

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

paznic

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

măturător

asistenți de educator

bucîtari

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

0

În anul de învățămînt 2019-2020  doi copii de 6 ani nu au fregventat instituția preșcolară  au fost pregătiți pentru școală de părinți și bunei.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 140m2

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 1685m2

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

50,4m2

28.1m2

spălătoreasă

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

2



1 68.4m2

1

2

da da

nu

nu

585m2

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

60

Calculatoare cu conectare la internet pentru fiecare grupă. Transport pentru copiii 

din Bulbocii-Noi

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

rezultatele monitorizării a 20 copii din grupa pregătitoare la finele anului de invățămînt 2019-2020  au demonstrat o scădere față de rezultatele anului 2018-2019 după cum urmează Domeniul A Dezvoltarea 

fizică și fortificarea sănătății -19, Domeniul B Dzvoltarea personală, emoțională și socială -29, Domeniul C Dezvoltarea limbajului și comunicării -13, Domeniul D Dezvoltarea cognitivă -18. Motivul principal  

fiind perioada îndelungată de lucru la distanță cu care părinții nu au fost familiarizați  unii bunici nu au tehnicile necesare alții nu au timpul necesar

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

38,00%22,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 15

Sală de festivități (metri pătrați)

62,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

14

Realizat 78,00% 59,00% 59,00%

41,00% 41,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

3



50% 100%

60 0 1338 0 0

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

73000,00 73000,00 11030,00

Buget aprobat Buget executat

142000,00 136100,00

Satisfăcător

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Reparația  a 3 grupuri sanitare

Morbiditatea        

Furnizorul de produse alimentare este Rigovit-COM

19916,00

Buget planificat 

22

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

1448200,00

Se respectă cu strictețe cerințele sanitaro-igienice

Satisfăcător

1454120,00 201384,00

4



Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

 sanitaro -igienice

Curricumul pentru educația timpurie, Standardele de învățare și dezvoltare a copiilorde la naștere pînă la 7 

ani sunt binevenite și se consideră un reper important în desfășurarea și monitorizarea calității pregătirii 

profesi timpurie.onale a cadrelor didactice din sistemul de educație

    3.4. Parteneriate colaborări

Acces nelimitat la internet. Existența site-urilor instituțiilor de educație timpurie.

Implicarea redusă a cadrelor didactice în programe educaționale internaționale. Lipsa internetului în 

grupele de copii.

Numărul redus desolicitări pntru înscrierea în instituția de educație timpurie.Nedorința unor părinți de a 

se inplica în procesul de învățare.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

5



 

Instabilitatea economică ducela descriminarea unor copii, care nuau resurse materiale pentru 

participarea activă la activitate

Puncte slabe

Acces nelimitat la internet. Existența site-urilor instituțiilor de educație timpurie. Numărul redus desolicitări pntru înscrierea în instituția de educație timpurie.Nedorința unor părinți de a 

se inplica în procesul de învățare.

Ameninţări

Inițierea și dezvoltarea unor proiecte de parteneriat educațional prin implicarea activă a colectivului de 

părinți și cadrele didactice.

Lipsa jucăriilor pentru copii și a materialelor didactice pentru cadrele didactice. Resursele financiare 

limitate. Nutilizarea în procesul educațional a echipamentului informațional.

Existența instrumentelor de asigurare a calității - climat favorabil desfășurării procesului educațional.

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Îmbogățirea conținuturilor, perfecționarea tehnologiilor și creșterea calității evaluării copiilor în cadrul familiarizării cu natura și formării culturii ecologige la preșcolari. Dezvoltarea spiritualității copiilor prin 

familiarizarea cu cartea și lecturarea organizată. Stimularea dezvoltării creativității copiilor în cadrul activităților teatralizate.

Ameninţări

Aplicarea actelor de politică educațională- Curricumul educației copiilor de vîrstă timpurie și preșcolară, 

Standardele de învățare și dezvoltare pentru copiii de 5-7 ani, Legea Învățămîntului. Verificarea periodică a 

rezultatelor evaluărilor pe parcursul anului de învățămînt.

Schimbul de experienșă cu cadrele didactice din alte instituții preșcolare. Formarea  continuă a cadrelor 

didactice. Ajutor acordat copiilor ce provin din familii social-vulnerabile.

Neutilizarea de către cadrele didactice a metodelor moderne. Lipsa suportului didactic. Nevoia de 

consultație logopedică pentru copii cu tulburări în vorbire.

Migrarea tinerilor familii cu copii peste hotare.Mediul social defavorizat(sărăcia,violența,familii 

monoparentale).

Puncte slabe

Ameninţări

 Dezvoltare comunicării și a vorbirii coerente. Formarea abiităților de comunicare eficientă a atitudinilor de cooperare și paricipare a conduitei civilizate. Dezvoltarea interesului de a cunoaște natura. Dezvoltarea 

abilităților de explorare aplicînd elemente de observare. Formarea atitudinii pozitive față de familie, de rolurile familiale, de modul sănătos de viață în familie.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi

6



Îmbogățirea conținuturilor, perfecționarea tehnologiilor și creșterea calității evaluării copiilor în cadrul familiarizării cu natura și formării culturii ecologige la preșcolari. Dezvoltarea spiritualității copiilor prin 

familiarizarea cu cartea și lecturarea organizată. Stimularea dezvoltării creativității copiilor în cadrul activităților teatralizate.
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2017-2018 78 3 27 27 25 0 92,0%

2018-2019 84 3 27 27 24 0 96,0%

2019-2020 82 3 25 25 25 0 100,0%

2017-2018 22 22 22 0 87,0% 31 29 29 1 100,0%

2018-2019 30 30 30 0 100,0% 21 18 18 2 92,0%

2019-2020 28 28 27 1 98,0% 29 29 29 0 100,0%

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Căinarii Vechi

"Izvoraș"

Creșă-grădiniță

0 230 75-940

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s.Căinarii Vechi

 gradinita.izvoras@mail.ru

românăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

14

18

22

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _-_ ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

APL

public

10,5 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani
1



2017-2018

2018-2019

2019-2020

8 8

1 1

7 7

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4

2

1

1

4

1

8 8 0 0 0 0 5 3 0

1 2

4 4

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

30,0

0,0

Spălăoreasa

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

0

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 729,4

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 140

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET
Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Din motive familiare.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

paznic

Asistent medical

Asistent de educator

Bucătar

Dormitor

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Lengereasa

da

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

2



0 0,00

0 1

0 0

da da

0 0,0

0 0,0

4EFR
D. Dezvoltarea cognitivă 

B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

44,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 3,00%

29

Realizat 100,00% 98,00% 44,00%

2,00% 53,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 3,00%

da

nu

53,00%0,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 63

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

 Procesul insructiv-educativ penru anii 2019-2020 a înregistrat o evoluție  în aprobarea unor documene de politici educaționale relevante,care reflectă situația actuală în domeniul Educației Timpurii. Chiar 

dacă era anunțată stărea de urgență, copiii împreună cu părinții au fost activi pe rețelele online și au îndeplinit cerințele bazate pe curriculum puse de educator.

III. Domeniul Management

Extrabuget

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

320,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

121

0,00

IET Căinarii Vechi necesita schimbarea ușilor e la intrare.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

3



50% 100%

82 1 11872 0 4

1603990,00 1602678,06

Condițiile sanitaro-igienice sunt strict respectate.suntem aprovizionați cu deergent și substanțe dezinfectante.

AET este asigurată cu medicamente necesare pentru acordarea primului ajutor.

1334,60

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Morbiditatea        

În grădiniță se indeplineșe parțial  HG nr.638 din 12.08.2016 și a orinului nr.414 in 30.01.2017"Cu privire la aprobarea normelor financeare pentru alimentația copiilor din insituție".Asigurarea insituției cu prouse 

alimenare se face centralizat în baza ofertelor depuse de către administrația gradiniței.Alimentația se desfășoară conform cerințelor sanitaro-igienice.Toate produsele alimentare dispun de certificat de  calitate.

1602678,06

Buget planificat 

Respirație acute 45

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

91300,00 91300,00 91548,95

Buget aprobat Buget executat

1334,60 1603990,00

Nu avem cabine medical dotac cu inventar necesar.

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

4



 

Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

Denumirea OO*

Acord de colaborare (da/nu)

Cotizația de aderare (mărime)

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Parteneri

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

80% din cadrul didactic dețin grad didactic doi, toate cadrele didactice au sudii in domeniul educației 

preșcolare. Exista o buna delimitare a responsabilităților cadrelor didactice.

    3.4. Parteneriate colaborări

 Schimb de experieță intre cadrele didactice, participarea la seminare, cursuri de dezvoltare personală. 

Intîlnirile frecvente de cîte ori este cazul intre cadrele didactice și părinți.

Nu toate cadrele didactice dispun de tehnică modernă pentru a organiza mai bine instruirea la distanță.

Cadre fără studii, fără calificări profesionale.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT
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Puncte tari

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Îmbunatățirea condițiilor instituției.  Schimbarea mobilierului în grupa medie și a mobilierului pentru păstrarea veselei. Schimbarea nisipierelor.                                                                                                                    

Monitorizarea implementării noilor documente de politică educațională în IET.   Verificarea proiectării didactice a cadrelor didactice și asistarea la activități.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ameninţări

Planificări bine structurate, utilizarea metodelor moderne de lucru cu copii.                                                                       

Selectarea obiectivelor conform standardelor și pe ineresele copiilor.                                                                                                             

Organizarea dezbaterilor, ședințelor , meselor rotunde.

Incluziunea copiilor cu CES în treapta invățămintului preșcolar.

Implicarea slabă a părinților in procesul educativ. Familiile social-vulnerabile nu au avut posibilitate de 

aparticipa la activitățile organizate de educatori la distanță din lipsa tehnicii moderne.

Nepregătirea copiilor căre scoală. Migrația părinților. 

Puncte slabe

Ameninţări

Ridicarea gradului de dezvoltare al copiilor ținând cont de particularitațile de vârstă, nivelul lui de dezvoltare holistică.                                                                                                                                                              

Unicitatea copiilor conform Curriculum-ului educației timpurii și Standardelor educaționale 

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Neimplicarea agenților economici în sprijinul gradiniței.

Puncte slabe

 Schimb de experieță intre cadrele didactice, participarea la seminare, cursuri de dezvoltare personală. 

Intîlnirile frecvente de cîte ori este cazul intre cadrele didactice și părinți.

Cadre fără studii, fără calificări profesionale.

Ameninţări

Aragerea unui număr mai mare de sponsori. Posibilitatea antrenării părinților în activitatea productivă și de 

întreținere a insituției.

Lipsa jucariilor și a materialelor didactice moderne de dezvoltare a creativității copiilor.                                                                  

Insuficiența spațiului pentru toate centrele de activitate.

Baza tehnico - materială este bună.

6



Îmbunatățirea condițiilor instituției.  Schimbarea mobilierului în grupa medie și a mobilierului pentru păstrarea veselei. Schimbarea nisipierelor.                                                                                                                    

Monitorizarea implementării noilor documente de politică educațională în IET.   Verificarea proiectării didactice a cadrelor didactice și asistarea la activități.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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2017-2018 41

2018-2019 43

2019-2020 43

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

grupa mixta 3-5 ani grupa mixta 6-7ani

Primaria com.Nimereuca

public

9 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _-_ ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s.cerlina

virlan1967@mail.ru

RomanaLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

s.Cerlina

,,Albinuta"

Gradinita

0230-59-4-63

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1

mailto:virlan1967@mail.ru
mailto:virlan1967@mail.ru
mailto:virlan1967@mail.ru
mailto:virlan1967@mail.ru
mailto:virlan1967@mail.ru
mailto:virlan1967@mail.ru
mailto:virlan1967@mail.ru
mailto:virlan1967@mail.ru
mailto:virlan1967@mail.ru


2017-2018 20 20 20 100,0% 21 21 21 100,0%

2018-2019 22 22 22 100,0% 21 21 21 100,0%

2019-2020 22 22 22 100,0% 21 21 21 100,0%

4 4

1 1

3 3

2 2

0 0

0 0

1 0

0 0

2

1

2

2

1

4 1 3 0 1 0 1 3 2

2 1

6 6

1,00

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

intendentDormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

fochisti

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

asistent medical

asistent de educator

bucatar

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

In fiecare grupa au fost inclusi copii de doua virste ,pentru a completa grupele.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 40

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 594m

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

16,6

nu

paznici

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

2



_

1

_

da

0

0

828,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

58

55,50

In aceeasi sala pe care o consideram festiva petrecem si inviorarea de dimineata  

activitati sportive si jocuri cu copii pe timp nefavorabil. Pentru cadrele didactice 

este necesar un calculator.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

In anul de studii 2019-2020 procesul instructiv- educativ a fost organizat conform politicilor educationale.Fiecare educator si -a proiectat activitatile oferind copiilor educatie de calitate.Au pus accentul pe 

asigurarea unui mediu  educational si securizant pentru copii.Impreuna cu lucratorul muzical  au organizat activitati extracurriculare.S-a  efectuat in ambele grupe monitorizarea  pregatirii copiilor catre 

scoala,educatia de la distanta folosind aplicatiile Viber si Zoom ,  contacte prin telefonul fix si mai apoi educatia parentala la   care parintii au participat cu intrebari si propuneri  la temele propuse.

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

47,00%30,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 45

Sală de festivități (metri pătrați)

53,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

6,00% 1,00%

12

Realizat 65,00% 52,00% 53,00%

42,00% 46,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

5,00% 0,00%

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

3



50% 100%

43 3600 3

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

48,00 48,00 12,60

Buget aprobat Buget executat

48,00 48,00

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Alimentatia copiilor,energia electrica,lemn si 

carbuni,salariul angajatilor.

Carusel cu 8 locuri,aragaz,hota la bucatarie

materiale de constructie pentru reparatia curenta.

Morbiditatea        

Alimentatia copiilor a fost organizata de 3 ori pe zi.Familiile care au avut cite 2 copii in gradinita,conform deciziei comitetului parinesc unul a fost scutit de plata parinteasca pentru alimentatie.

12,60

Buget planificat 

Cele mai fregvente boli sint cele respiratorii acute la copiii grupei medii.

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

929,80

Efctuarea dezinfectiei,dezinsectiei si deratizarii in cadrul gradinitei.Asigurarea institutiei cu apa potaila.Efectuarea curateniei generale in fiecare zi de vineri ultima din luna,curatirea 

terenului institutiei de   erburi,inlaturarea copacilor uscati

In suma de 1000 lei:dezinfectanti,termometre.

929,80 335,20

4



Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

   Angajarea unui  cadru didactic in calitate de lucrator muzical.Unuia din cadrele didactice i-a fost conferit 

gradul didactic II. Implementarea politicilor educationale.Aplicarea SIDC pentru efectuarea monitorizarii 

dezvoltarii si pregatirii copiilor pentru scoala,metodologia educatiei la distanta si educatia parentala.

organizarea activitatilor integrate de calitte.Atragerea parintilor in rezolvarea problemelor gradinitei.

cadre didactice cu studii nu in domeniul prescolar.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu) nu

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Echipament,teren de joaca.

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul

20.000

Suma proiectului, 

lei

5



.N-ar fi posibil de respectat conditiile sanitar-igienice in institutie.

Puncte slabe

organizarea activitatilor integrate de calitte.Atragerea parintilor in rezolvarea problemelor gradinitei.

Ameninţări

Realizarea activitatilor  la aer liber.Implicarea APL la asigurarea gradinitei cu inventar si utilage necesare.

Cadrele didactice nu dispun de calculator.Terenul de joaca incomplet.Literatura artistica pentru 

copii,jocuri didactice.

S-a completat terenul de joaca cu un carusel de 8 locuri.La bucatarie s-au procurat dulapuri pentru vesela si 

aragaz.A fost completat seturile  de jucarii  didactice din grupe.

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Asigurarea unui proces educational de calitate.Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare.Colaborarea eficient cu APL,gimnaziul.Asigurarea institutiei cu apa potabila.Completarea terenului de 

joaca.Atragerea agentilor economici in aprovizionarea cu apa potabila .Reparatia pavilioanelor.Procurarea unui frigeder.Schimbarea podelii in blocul B(coridor).

Ameninţări

Procesul instructiv s-a efectuat in baza curricumului si a SIDC.S-a efectuat planificarea lunara si zilnica.In 

baza metodologiei de organizare a educatiei la distanta   s-au organizat  activitati ore online  pentru copii 

oferindu-le insarcinari pentru fiecare zi.La.monitorizarea  pregatirii copiilor catre scoala: educatorii au 

completat fisa fiecarui copil,dupa care au completat raportul total al grupei cu rezultatul % pentru fiecare 

indicator si copil in parte.Ce tine de educatia parentala mai putini parinti s-au nclus in aplicatiile de lucru cu 

educatorii.

Incepind cu 11 martie s-au realizat partial obiectivele proiectate.S-a efectuat monitorizarea pregatirii 

copiilor catre scoala.In situatia de pandemie s-au realizat sarcinile partial,s-a dus o evidenta a starii sanatatii 

copiilor.Zilnic insarcinarile au fost transmise prin viber,Ok, si telefonie fixa.

s-aintrerupt procesul educational din cauza pandemiei.Parintii mai putin au  acordat atentie 

insarcinarilor si educatiei copiilor.A lipsit cooperarea  si ajutorul reciproc ceea ce se simtea printre copii 

in cadrul gradinitei. Am avut  nevoie de o perioada de adaptare la educatia de la distanta .

Scaderea nivelului cunostintelor copiilor.Izolarea de alti colegi,de procesul educational.Scade nivelul de 

cunostinte si se schimba radical comportarea copiilor.

Puncte slabe

Ameninţări

Modernizarea procesului instructiv-educativ.Crearea unui mediu educational si securizant pentru copii.Organizarea adunarilor cu parintii si a educatiei de la distante si educatia parentala.Asigurarea unei 

alimentatii corecte si rationale a copiilor.Schimbarea iluminatului in gradinita (partial).Procurarea aragazului.Procurarea cosuletelor pentru piine,lingurite,furculite,suport pentru servetele pentru copii.Procurarea 

caruselului cu 8 locuri.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi

6



Asigurarea unui proces educational de calitate.Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare.Colaborarea eficient cu APL,gimnaziul.Asigurarea institutiei cu apa potabila.Completarea terenului de 

joaca.Atragerea agentilor economici in aprovizionarea cu apa potabila .Reparatia pavilioanelor.Procurarea unui frigeder.Schimbarea podelii in blocul B(coridor).
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2017-2018 64 3 49 19 19 0 39,0%

2018-2019 77 3 33 33 23 0 69,0%

2019-2020 68 3 31 20 20 0 100,0%

2017-2018 26 23 23 0 100,0% 25 22 22 0 100,0%

2018-2019 15 15 15 0 100,0% 5 5 5 0 100,0% 24 24 24 0 100,0%

2019-2020 20 19 19 0 100,0% 11 11 11 0 100,0% 22 18 18 0 100,0%

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

APL com.Cosăuți

Public

12ore(7.00-19.00) 5 zile în săptămînă.Program de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

22

13

18

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _-_ ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

Satul Cosăuți

repetchi1975@mail.ru

RomanăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Satul Cosăuți

Instituția de educație timpurie

Instituția de învățămînt preșcolar

23061667

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1

mailto:repetchi1975@mail.ru
mailto:repetchi1975@mail.ru
mailto:repetchi1975@mail.ru
mailto:repetchi1975@mail.ru
mailto:repetchi1975@mail.ru
mailto:repetchi1975@mail.ru
mailto:repetchi1975@mail.ru
mailto:repetchi1975@mail.ru
mailto:repetchi1975@mail.ru


2017-2018

2018-2019

2019-2020

7 8

1 1

6 7

0 0

1 2

0 0

0 0

1 0

4

1

1

1

2

2

1

8 7 1 0 0 0 7 1 0

2 2

6 6

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Bucătar

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Paznic

Fochist

Asistent educător

Spălătoreasă

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Copii de vîrstă preșcolară nu sunt cuprinși toți-lipsa spațiului.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Cabinet metodic (da/nu)

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 60

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 549,0

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

40,0

0,0

Șef de gospodărie

Asistent medical

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II
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0 0,00

0 1

1 0

da da

0 0,0

0 0,0

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

460,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

80

0,00

Grădinița de copii ,,Albinuța,,este de tip adoptată.În prezent contigentul de  este de 

68 copiii.Clădirea grădiniței dispune de  încălzire autonomă,telefonie fixă,conectare 

la Internet,sistem de canalizare,bloc sanitar în interior.  E necesar dotarea cu sistem 

de monitorizare și alarmă ,construirea unui depozit pentru legume.Construirea unei 

anexe la grădiniță pentru a cuprinde toți copii din localitate,sală de sport este în curs 

de derulare.Instituţia dispune de resurse umane de bună calitate, capabile să 

transforme actul  didactic într-un demers modern, dinamic în pas cu noile orientări 

din educaţia timpurie şi preşcolară. Personalul didactic încadrat în instituţie este  

preocupat de perfecţionarea procesului educaţional şi de perfecţionarea activităţii 

profesionale şi metodice.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

Întreaga activitate desfăşurată în anii de studii 2018-2019,2019-2020 poartă amprenta calităţii, performanţei, responsabilităţii, promovării valorilor europene şi a egalităţii şanselor la educaţie, pentru toţi 

preşcolarii noştri.Prin misiunea şi viziunea unităţii  asumate, am încercat să reunim eforturile complexe ale întregului colectiv pentru urmărirea îndeplinirii obiectivelor de creştere a PERFORMANTEI, a 

PROGRESULUI  SCOLAR, diversificarea curriculum-ului si crearea de activităţi opţionale care să conducă la pregătirea individuală şi stimularea valorilor.,  Participarea părinţilor la activităţile onlin 

organizate de cadrele disacice în con. cu Metodologia privind organizarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină  a permis părinţilor să fie proprii evaluator ai copilului şi posibilitatea 

de a-i aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei .

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

da

25,30%26,30%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 70

Sală de festivități (metri pătrați)

74,70%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  

comunicării, premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

19

Realizat 73,70% 76,70% 50,00%

23,30% 50,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică și fortificarea 

sănătății

0,00%

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

D. Dezvoltarea cognitivă

0,00%

B. Dezvoltarea  

personală,emoțională și socială.

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

3



50% 100%

68 0 5055 0 1

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

110000,00 110000,00 11975,00

Buget aprobat Buget executat

330000,00 330000,00

Nu despunem de cabinet medical ,din lipsa spațiului(clădirea adaptată).

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Produse chimice și de igienă

Birotică

Morbiditatea        

În alimentația copiilor s-a ținut cont de recomandările Ministerului Sănătății Ordinul nr.638 . 

Materiale de constructie

58600,00

Buget planificat 

Morbilitatea generală-41, helmintiaze-5,boli ale sistemului respirator-18,otită acută-18.

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

1197500,001543700,00

Condițiile sanitare igienice sunt respectate,este asigurată cu dezenfectanți.

Instituția preșcolară este asigurată cu medicamente de prima necisitate.

1543700,00 750945,00
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Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

  Personalul didactic încadrat în instituţie este calificat, preocupat de perfecţionarea procesului educaţional 

şi de perfecţionarea activităţii profesionale şi metodice.                                                                                               

Număr mare de solicitării  pentru  înscrierea  în gradiniță

    3.4. Parteneriate colaborări

Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare şi perfecţionare.

Colaborarea cu factorii educaţionali: familie, comunitate,  alte instituţii abilitate.

Conservatorism și rezistență la schimbări a unor cadre didactice.                                                                                             

Gestionarea şi planificarea propriei activităţi.

Lipsa cadrelor didactice din domeniu educației preșcolare.Se impune o colaborare mai strânsă cu familiile 

copiilor, o mai atentă preocupare a cadrelor didactice, faţă de copii, implicarea lor mai mult în activităţile 

grupei şi ale grădiniţei cât şi în activităţi extra-curriculare:, la activităţi sportive şi turistice, la parteneriate 

educaţionale etc

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

Gimnaziul s.Cosăuți

Biblioteca pentru copii  s.Cosăuți

Casa Speranțelor

AO Eco-Sor

Comunicare pentru schimbare

Implică-te Vom Reuși

,,Cartea - prietena mea''   și    ”Povești cu tâlc pentru copii 

isteți”                                                        

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

,,Formarea maturității școlare,, ,,De la grădiniță la școală''

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul

Pregătirea pshiologică a copiilor către activitatea  școlară.Asigurarea continuității și 

instruirii.

Manifestarea interesului sporit și a atitudinii corespunzătoare pentru cărți și 

lectură.Oferirea oportunităților de a asculta,a participa.

Prevenirea violenței bazată pe gen ,mai multă armonie,mai puțină violență.

Sensibilizarea cu privire la impactul poluării fluviului Nistru și impactul asupra 

sănătății.

3500lei

Suma proiectului, lei
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Legislatia existenta nu este intotdeauna respectata.

Puncte slabe

Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare şi perfecţionare.

Colaborarea cu factorii educaţionali: familie, comunitate,  alte instituţii abilitate.

Lipsa cadrelor didactice din domeniu educației preșcolare.Se impune o colaborare mai strânsă cu familiile 

copiilor, o mai atentă preocupare a cadrelor didactice, faţă de copii, implicarea lor mai mult în activităţile 

grupei şi ale grădiniţei cât şi în activităţi extra-curriculare:, la activităţi sportive şi turistice, la parteneriate 

educaţionale etc

Ameninţări

Colaborare eficientă cu APL; DI Soroca; CMP Soroca;Gimnaziu Cosăuți;Biblioteca s.Cosăuți.                             

Alocarea de fonduri bugetare de la consiliul local.

Este greu de relizat activităţi cu un număr mare de copii, si într-un spaţiu neadecvat,                                                                 

-lipsa spatiului ca sa putem cuprinde toti copii din localitate,

-lipsa cabinetului medical ‚sala festiva ‚sala sportiva;

-lipsa depozitului de legume;

-lipsa calculatoarelor pentru cadrele didactice;

Surse bugetare putine.

Săli de grupă bine amenanjate,materiale didactice,literatură artistică,terenul de joacă dotat cu 

inventar,conectare la internet,sistem de canalizare,bloc sanitar în interior,încălzire autonomă.

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

  - dezvoltarea individuală a copiilor.

 -  crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ;

 -  asigurarea experienţe iindividuale de învăţare;

-   garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolara şi socială;

  - accentuarea participării familiei în procesul de educaţie al copiilor;

Ameninţări

Folosirea unui material didactic stimulativ în demersul didactic.Creşterea numărului de comportamente 

pozitive ale copiilor in relaţia cu educatoarea, ceilalti copii sau părinţii,.Expunerea lucrărilor realizate de 

copii, a portofoliilor acestora, pentru a evidenţia rezultatele obţinute în activitatea la grupe.Colaborarea cu 

familia fiecărui copil pentru asigurarea reuşitei şcolare.

  Participarea periodică la cursuri de formare continuă în domeniile profesionale specifice educației timpurii.

 Interesul scăzut a cadrelor didactice de participare la concursurile raionale; 

Lipsa în unitate a specialistului logoped;

Lipsa încăperii  pentru activități sportive.

Încapacitatea de adaptare la dinamica accelerată a sistemului educațional și legislativ,impuse de reforma 

învățămîntului în vederea aderării la structurile europene.

Puncte slabe

Ameninţări

 S-au realizat obiectivele de bază, ce vizează dezvoltarea personalităţii copilului, pregătirea lui către debutul şcolar, implementarea tehnologiilor educaţionale moderne conform cerinţelor curriculare. În cadrul 

activităţilor au fost utilizate diferite strategii ce contribuie la învăţarea activă, la construirea de către copii a propriilor cunoştinţe, la dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi
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  - dezvoltarea individuală a copiilor.

 -  crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ;

 -  asigurarea experienţe iindividuale de învăţare;

-   garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolara şi socială;

  - accentuarea participării familiei în procesul de educaţie al copiilor;
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2017-2018 34 2

2018-2019 35 2

2019-2020 25 1

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Real 

existenți

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

    1.1. Numărul de copii pe vârste

s Cremenciug,R-nul Soroca

apecremenciug@gmail.com

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Cremenciug

IET Ghiocel

publică

23065521

Fondator/Autoritatea administrativă

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Frecventea

ză IET

Grupa mixtă 3-4 ani

Limba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Primăriria comunei Cremenciug

public

10,5 ore/ziProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Romănă

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Anul de 

studii

Grupa medie, 4-5 ani

Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

Grupa mare, 5-6 ani

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _5-7  ani Grupa mixtă, 3-7   ani
1

mailto:apecremenciug@gmail.com
mailto:apecremenciug@gmail.com
mailto:apecremenciug@gmail.com
mailto:apecremenciug@gmail.com
mailto:apecremenciug@gmail.com
mailto:apecremenciug@gmail.com
mailto:apecremenciug@gmail.com
mailto:apecremenciug@gmail.com
mailto:apecremenciug@gmail.com


2017-2018 13 13 13 100,0% 21 21 21 100,0%

2018-2019 12 12 12 100,0% 22 20 20 1 90,0%

2019-2020 25 25 24 1 90,0%

3 3

1 1

2 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1

1

1

2

2

1

3 3 1 0 0 0 3 0 0

1 1

7 7

8,8

0,0

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

bucătar 

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Bucătărie (metri pătrați)

Suprafața totală (metri pătrați) 442m2

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Real 

existenți
Rata, %

Nr. sălilor/ din ele utilizate

I

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Înscriși în 

IET

da

Cabinet metodic (da/nu)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 40

Frecventea

ză IET
Rata, %

Înscriși în 

IET

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți
Rata, %

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

paznic 

asistent medical 

Asistent al educatorului

din ei cu 

dizabilitate

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

SuperiorNr. total

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

II

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

spălătoreasă

fochist

Dormitor (da/nu)

   1.5. Condiţii

Nr. de 

unități

2



nu 0,00

1 0

0 0

1

0 0,0

0 0,0

Teren de joacă (metri pătrați)

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

250m2

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

D. Dezvoltarea limbajului,  

comunicării,  citirii şi scrierii

0,00%

Alte săli  (nr./metri pătrați)

B. Dezvoltarea socio - emoţională

32,00%În curs de realizare

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi 

igienei personale

66,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Capacităţi şi atitudini în 

învăţare

0,00% 0,00%

5

Realizat 68,00% 60,00% 52,00%

40,00% 48,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

Literatură artistică (nr.)

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

0,00%

da

nu

34,00%

In anii 2019-2020 învățămîntul preșcolar a fost bazat pe realizarea obiectivelor educației timpurii centrate pe copii,care prevede respectarea și valorizarea copiilor,a nevoilor și intereseșlor 

fiecăruia,acordarea  de oportunități egale și acces la educație și dezvoltare,precum și formarea personalității copiilor autonomie,toleranță,cooperare ,responsabilitate și flecxibilitate,capabili de a face alegeri 

și de a decide,iar cadrul didactic fiind cel care îi este partener,îl susține,îi satisface necesitățile și interesele,crează oprtunități de cunoaștere de sine și  a mediului înconjurător.Cadrul didactic își planifică 

activitățile în baza cunoașterii particularităților individuale ale fiecărui copil.Fopmularea standartelor de dezvoltare și învățare reprezintă un punct de referințî ăn organizarea și proiectarea 

activităților,Observarea copiilor în baza standartelor și a indicatorilor are ca scop conturarea unui profil al grupei de copii pentru a demonstra care sunt domeniile de dezvoltare mai puțin apelate de cadrul 

didactic în activitățile cu copiii ,și în acest mod a interveni în proiectarea viitoarelor activități.

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 60

Sală de festivități (metri pătrați)

40

II. Domeniul Proces educațional

III. Domeniul Management

Extrabuget Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

Pe parcursul anului 2019-2020 IET Ghiocel Cremenciug și-a desfășurat activitatea 

pe parcursul întregului an de învățămînt cu excepția că în luna mai din motivul 

sistării activității în legătură cu pandemia de Covid-19 toți angajații au mers în 

concediu ordinar Pe parcursul anului 2019 din luna  septembrie frecvența copiilor 

fiing   sub normăinstituția a activat cu o singură grupă mixtă activînd  în regim de 

10,5 ore/zi.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

nu
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50% 100%

25 1 0 0

Active nefinanciare

35,50

camere de luat vederi

1050,40

15,80 0,00

803,30

Bunuri și servicii

84,00209,60 206,60

38,50

0,00

2,00 2,00 0,00 Prestații sociale

1050,40 431,60

803,30 331,80 0,00

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Cheltuieli de personal

Buget planificat 
Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

Codițiile sanitaro igienice sun intru stare bună.Au fost petrecute lecții atit cu personalul angajat cît și cu părinții acestora.

Asigurarea cu medicamente se efectuază oo data pe an în sumă de 1000 lei

Morbiditatea        

Instituția preșcolară"Chiocel"este o instituție de stat,,destinată educației copiilor cu vîrsta cuprinsă între 3-7 ani,cu un program de activitate de 10,5 ore,Activează pe parcursul anului cu 1 grupă mixtă,dar se ține cont 

de particularitîțile de vîrstă și individuale ale copiilor

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

130,50

Instituția este o clădire adaptata și nu avem încăperi petru cabinet medical.

26,80

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

43,50 43,50

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

10,00

Buget aprobat Buget executat

130,50

4



Suma proiectului, lei

Amenajarea terenului instituției

603,000 lei

Acord de colaborare (da/nu) da

Denumirea OO* APE Cremenciug

Prin abilitare civică a tinerilor spre o comunitate prosperă

Cotizația lunară (mărime) 5 lei

% realizat din suma anuală 100,0

1600 lei

Nominalizarea lucrărilor efectuate

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu) da

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

Cotizația de aderare (mărime) nu

Bunuri procurate

Parteneri

Primăria comunei Cremenciug,APE 

Cremenciug,Fundația Est Europeană

procurarea materialului săditor pentru amenajarea curții 

instituției

Impactul

Implicarea părinților și tinerilor îndezvoltarea comunității.

da

Analiza SWOT

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

    3.4. Parteneriate colaborări

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Puncte tari

Personal didactic calificat țn proporție de 80% cu peste 15 ani de experiență.Cadrul didactic răspunde 

necesităților de învățare și dezvoltare a copiilor. Lucrători tehnici calificați.Parteneriat cu APL,ONG-

urile,Direcția Învățămînt Soroca. Relații educator-părinte  

Sărbătorile comune cu părinții favorizează creșterea coeziunii.Parteneriat cu școala.Reciclarea 

cadrelor.Organizare unor schimburi de experiență cu colegii din raion,țară.Varietate cursurilor de formare 

organizate de Direcția Învățămînt Soroca.

Lipsa unor cadre tinere cu deschidere spre limbi străine .lipsa lucrătorului muzical în 

instituție.Cunoasșterea parțială a calculatorului,lipsa unui centru de instruire.

Timpul limitat al părinților care poate duce la implicare redusă în viața grădiniței.Majorarea numărului 

familiilor social vulnerabile și pasivitatea față de viața copiilor.Neîncurajarea și promovarea cadrelor 

didactice.

Puncte slabe
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Frescvența copiilor din an în an este mai mică,și avem părinți care nu se implica ăn activitatea instituției 

copii lor nu frecventează instituția.

Puncte slabe

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Implementarea standartelor pentru educația timpurie.Asigurarea condițiilor necesare pentru dezvoltarea fizică,psihică,morală și intelectuală a copiilor.Formarea personalității copilului ținănd cont de nivelul său 

propriu de dezvoltare,de nevoile sale afective și de activitatea sa fundamentală-jocul.Asigurarea părinților că educația copiilor se face întru-n mediu sigur prin întărirea parteneriatului cu părinții.Crearea unui climat de 

muncă și învățare stimulativ și creativ.Atragerea investițiilor din surse extrabugetare-deoarece este mai eficient de a lua măsuri de prevenire și a acorda sprijin copiilor în perioada timpurie,decăt a interveni și a remedia 

consecințe unor situații trăite de ei pe măsura maturizării.

Ameninţări

Curriculum pentru educație timpurie.Cadrul de referință al educației timpurii.Stadarte de învățare și 

dezvoltare a  copilului. Ghid metodologic de proiectare a activităților în instituțiile preșcolare. 

PlanulStrategic al instituției. Personal didactic calificat ăn proporșie de 70%. Localul grădiniței

PlanulStrategic al instituției.Aprovizionarea cu jucării și  atribute de joc Varietatea  cursurilor de formare și 

perfecționare organizate.Întîlniri frecvente a cadrelor didactice cu părinții.,Diverse domenii de activitate ale 

părinților,conlucrarea lor.Parteneriat cu școala,Directia Învățămînt,Medicina raională.

Natalitatea mică.Frecvență redusă.

Natalitatea mică din teritoriu.Timpul redus al părinților care poate duce la implicarea redusă în viața și 

activitatea copiilor din grădiniță.

Puncte slabe

Ameninţări

Ameninţări

PlanulStrategic al instituției.Aprovizionarea cu jucării și  atribute de joc Varietatea  cursurilor de formare și 

perfecționare organizate.Întîlniri frecvente a cadrelor didactice cu părinții.,Diverse domenii de activitate ale 

părinților,conlucrarea lor.Parteneriat cu școala,Directia Învățămînt,Medicina raională.

Instituția nu dispune de o sala de muzică și joc pentru petrecerea activităților exttracuriculare.Localul grădiniței. Spațiu de joacă disponibil  pentru toți  copiii. Reparația capitală a încaperilor. 

Aprovizionarea cu jucării și atribute de joc. Îmbunătățirea reciclarea cadrelor.

Sărbătorile comune cu părinții favorizează creșterea coeziunii.Parteneriat cu școala.Reciclarea 

cadrelor.Organizare unor schimburi de experiență cu colegii din raion,țară.Varietate cursurilor de formare 

organizate de Direcția Învățămînt Soroca.

Timpul limitat al părinților care poate duce la implicare redusă în viața grădiniței.Majorarea numărului 

familiilor social vulnerabile și pasivitatea față de viața copiilor.Neîncurajarea și promovarea cadrelor 

didactice.

Promovarea imaginii grădiniței în comunitate.Ameliorarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a instituției.Perfectionarea cadrelor didactice Procesul educativ bazat pe interesele copiilor.Îmbunătățirea 

managmentului la nivelul unității în vederea egalizării șansalor și sporirii motivației de lucru în echipă.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari
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Implementarea standartelor pentru educația timpurie.Asigurarea condițiilor necesare pentru dezvoltarea fizică,psihică,morală și intelectuală a copiilor.Formarea personalității copilului ținănd cont de nivelul său 

propriu de dezvoltare,de nevoile sale afective și de activitatea sa fundamentală-jocul.Asigurarea părinților că educația copiilor se face întru-n mediu sigur prin întărirea parteneriatului cu părinții.Crearea unui climat de 

muncă și învățare stimulativ și creativ.Atragerea investițiilor din surse extrabugetare-deoarece este mai eficient de a lua măsuri de prevenire și a acorda sprijin copiilor în perioada timpurie,decăt a interveni și a remedia 

consecințe unor situații trăite de ei pe măsura maturizării.
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2017-2018 18 1

2018-2019 15 1

2019-2020 11 1

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Cureșnița

IP creșă-grădiniță

creșă-grădiniță

fix.23070079/mob.67456601

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s. Cureșnița, r-n Soroca

marina.andries@bk.ru

românăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _-_ ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

APL

public

9 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani
1

mailto:marina.andries@bk.ru
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2017-2018 18 18 18 0 100,0%

2018-2019 14 14 14 0 100,0%

2019-2020 11 11 11 0 100,0%

3 3

1 1

2 2

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

1

1

1

3

3 2 0 1 0 0 1 2 0

1 1

2 2

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

23,0

0,0

Fochist 

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 1048,8

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 280

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET
Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Nimeni nu pleacă.

Copiii lipsesc din motive de boală sau motive familiale.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Bucătăreasa

Ajutor de educător

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Paznic

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

2



0 0,00

0 1

0 0

nu nu

0 0,0

0 0,0

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

nuBloc sanitar în interior (da/nu)

80,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

5

Realizat 90,00% 80,00% 80,00%

20,00% 20,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

da

nu

20,00%10,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 26

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

Performanța copiilor a scăzut din cauza că unii copiii au rămas în îngrijirea buneilor.

III. Domeniul Management

Extrabuget

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

0,0

nuSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

23

0,00

Dotarea cu mobilierul special a instituției.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

3



50% 100%

11 0 0 0

657,80

Se respectă conform Regulamentului sanitar.

Suntem asigurați cu medicamente de prim-ajutor în sumă de 1000 lei.

0,00657,80

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Salarizarea

Servicii, cărbuni, lemne.

Morbiditatea        

Buget planificat 

Nu au fost cazuri de îmbolnăvire.

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

15000,00 15000,00

Buget aprobat Buget executat

60000,00 600000,00

Nu avem cabinet medical.

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

4



Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

Denumirea OO*

Acord de colaborare (da/nu)

Cotizația de aderare (mărime)

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu) nu

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Parteneri

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Cadru didactic cu vechimea în muncă de peste 30 ani.

    3.4. Parteneriate colaborări

Participarea la seminare, întruniri metodice.

Lipsa studiilor superioare și a gradului didactic. Neparticiparea la seminare.

Cadre didactice fără studii în domeniul învățământului preșcolar.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT
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Puncte tari

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

1. Îmbunătățirea condițiilor în IET.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Dezvoltarea profesională a cadrului didactic din instituție. Înaintarea educatoarei la seminarele raionale.

Ameninţări

Planificarea în conformitate cu curriculumul și standartele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere 

până la 7 ani.

Lipsa materialelor didactice,neutilizarea metodelor moderne în procesul educațional.

Puncte slabe

Ameninţări

Instituționalizarea tuturor copiilor din localitate. Toți copiii din sat au fost cuprinși cu grădinița.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Instituție veche și lipsa copiilor.

Puncte slabe

Participarea la seminare, întruniri metodice. Cadre didactice fără studii în domeniul învățământului preșcolar.

Ameninţări

Procurarea unor jucării pentru copii.

Instituția necesită reparație capitală în blocul alimentar.Clădirea mare, încăpătoarea,  cu teren de joacă amenajat.
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1. Îmbunătățirea condițiilor în IET.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Dezvoltarea profesională a cadrului didactic din instituție. Înaintarea educatoarei la seminarele raionale.
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,,

2017-2018 42 2

2018-2019 40 2

2019-2020 39 2

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _5-_7 ani Grupă mixtă, _-_ ani

Primăria com.Dărcăuți

public

10,5 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _2-4_ ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s.Darcauți,r-nul Soroca

gradinita.darcauti@bk.ru

romanăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

s.Darcauți

IET ,,Ghiocel,,

creșă - grădiniță

0230-72-559

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1
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2017-2018 21 21 21 0 98,0% 13 13 13 0 95,0%

2018-2019 20 20 20 0 98,0% 21 20 20 0 95,0%

2019-2020 21 18 18 0 97,0% 24 21 21 0 88,0%

5 5

1 1

4 4

0 0

1 1

0 0

0 0

0 0

1

2

2

1

1

3

1

2

5 5 0 0 0 0 2 3 0

1 0

10 10

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Nu avem nevoie de cadre auxiliare/Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

bucatar

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

paznici

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

spalatoreasa

fochist

sef de gospodarie

ajutor de educator

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

IET,,Ghiocel,,s.Darcauti și-a reluat activitatea in luna februarie anul curent,toti copii frecventeaza gradinita absentind pe motiv de boala.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 40

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

nu avem nevoie de 

cadre didactice noi.

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 136,0

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

8,0

0,0

dadace

lucrator medical

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

2



0 0,00

1 1

0 0

da

0 0,0

0 0,0

512,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

25

0,00

Lipsa terenului sportiv ; Lipsa inventarului sportiv pentru activități; Lipsa pistelor 

de urcare pentru copii cu probleme locomotorii; Insuficiența calculatoarelor, 

imprimante, xerox; Lipsa tablelor interactive.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

În anul de studii 2019-2020 am avut o descreştere accentuată a domeniilor ,,C'', ,,D'' şi ,,B''. Acestea ţin mai mult de cunoaştere. Se datorează faptului că, într-adevar, contingentul de copii ce a plecat anul 

acesta din grădiniţă a dat dovadă de un nivel de subdezvoltare a capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, al dezvoltării limbajului şi comunicării şi al cunoaşterii lumii. Domeniile dezvoltarea fizică şi socio-

emoţionale au rămas relativ constante, acasta dând dovadă de faptul că totuşi în grădiniţă se pune mare accent pe viaţa, sănătatea şi starea psiho-emoţională a copiilor. Pragul maxim s-a evidenţiat la 

domeniul ,,A'', pragul minim-domeniul ,,C''. E o statistică ,,nu prea buna'', referitor la capacităţile de învăţare ale copiilor, dar copii sunt diferiţi şi cpacităţile la fel. Cadrele didactice depun eforturi  maxime 

pentru un oarecare echilibru în dezvoltarea holistică a copilului, însă trebuie să dăm posibilitate copiilor, fără anumite presiuni, să se dezvolte în acea direcţie unde observăm ca are aptitudini.

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

26,00%10,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 25

Sală de festivități (metri pătrați)

74,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

13

Realizat 90,00% 71,00% 38,00%

29,00% 62,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

3



50% 100%

39 0

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

50000,00 50000,00 6,20

Buget aprobat Buget executat

75000,00 75000,00

nu dispunem de cabinet medical.

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

salariul

fond social

lemne,carbuni

lemne,carbuni

materiale de uz gospodaresc

Morbiditatea        

În alimentația copiilor s-a ținut cont de recomandările Ministerului Sănătății Ordinul nr.638 . 

rechizite de birou

14000,00

Buget planificat 

nu au fost copii bolnavi.

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

materiale pntru gospodarie

50000,00902000,00

Da,s-au procurat dezinfectanti si se respecta regulile sanitaro-igienice si se suparvegheaza regulat starea sanitara a incaperilor si respectarea igienii personalului si a copiilor.

Da,aigurarile conform listei medicale din regulamentul  sanitar aprobat prin hotarirea Guvernului nr1211 din 4 noiembrie 2006, s-a alocat 1000 lei.

materiale de constructie

birotica

alimentatie

deplasari

902000,00 364000,00

asigurare medicala
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Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

1. Dotarea cu materiale didactice.                                                                                                                                         

2. Dotarea cu literatură didactică.                                                                                                                3,Săli de 

grupă amenajate, panouri și materiale didactice vizibile conform standardelor de învățare și dezvoltarea 

copiilor, conectarea grupelor la sursă de apă, blocuri sanitare amenajate cu inventar necesar.

    3.4. Parteneriate colaborări

1. Colaborarea eficientă cu APL și DÎ Soroca.                                                                                                                  

2. Posibilitatea de a câștiga proiecte.                                                                                                      Întîlniri şi 

activităţi comune ale cadrelor didactice în afara programului de lucru:                                 Organizarea unor 

schimburi de experiență cu educatori  din alte instituții                                                            - Menținerea 

educației de calitate:                                                                                                                                  - 

Interacțiunele educator-copil şi copil- copil                                                                                                        - 

Multitudinea posibilităților de formare şi dezvoltare profesională                                                                                                                                   

1. Buget scăzut pe instituție și primărie.                                                                                                                                     

2. Necâștigarea proiectelor.    

1. Instabilitatea cursului valutar în țară.                                                                                                                             

2. Balansarea prețurilor la toate mărfurile industriale și alimentare.                                                                                                                                                                         

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

nu

Parteneri

AO,,CASA SPERANTELOR,,

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu) da

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

LIDER PENTRU COMUNITATEA TA!

Cotizația de aderare (mărime)

teracota

Acord de colaborare (da/nu) da

pavarea trotuaruluiDenumirea OO* AO CASA SPERANTELOR

Bunuri procurate

Impactul

Crearea unei portiuni de trotuar pavat pe teritoriul institutiei,care va favoriza 

accesul la curtea gradinitei pe timp de ploi si ninsoare.

40000 lei

Suma proiectului, 

lei

5



Învechirea grădiniţei. Plecarea copiilor în alte grădiniţe moderne.

Puncte slabe

1. Colaborarea eficientă cu APL și DÎ Soroca.                                                                                                                  

2. Posibilitatea de a câștiga proiecte.                                                                                                      Întîlniri şi 

activităţi comune ale cadrelor didactice în afara programului de lucru:                                 Organizarea unor 

schimburi de experiență cu educatori  din alte instituții                                                            - Menținerea 

educației de calitate:                                                                                                                                  - 

Interacțiunele educator-copil şi copil- copil                                                                                                        - 

Multitudinea posibilităților de formare şi dezvoltare profesională                                                                                                                                   

1. Instabilitatea cursului valutar în țară.                                                                                                                             

2. Balansarea prețurilor la toate mărfurile industriale și alimentare.                                                                                                                                                                         

Ameninţări

Implicarea în proiecte cu finanțare externă   nerambursabilă pentru reabilitarea grădinițelor.

Lipsa sălilor de sport și de festivități, teren de joacă pentru copii ( topogan, balansoare, caruselă , complex 

sportiv) Mobilierul învechit.

1,Săli de grupă amenajate, panouri și materiale didactice vizibile conform standardelor de învățare și 

dezvoltarea copiilor, conectarea grupelor la sursă de apă, blocuri sanitare amenajate cu inventar necesar.

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

1. Încurajarea cadrelor didactice să preia responsabilitatea pentru propria dezvoltare profesională.  Delegarea la cursuri şi formări.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Dezvoltarea aptitudinilor artistice ale copiilor și atitudinilor juste față de frumos.                                                                                                                                                                                                                       3. 

Monitorizarea și evaluarea dezvoltării copiilor în baza SÎDC.                                                                                                                                                                                                                                                              4. 

Jocul - mijloc de dezvoltare și învățare a copiilor preșcolari.                                                                                                                                                                                                                                                          5. 

Monitorizarea implementării tehnologiilor moderne în procesul  de predare, învățare, evaluare.

Ameninţări

Realizarea proiectelor tematice  corespunzătoare particularităților de vârstă. Forme deverse de organizare a 

copiilor  la activități  frontale în grupuri mici , perechi, individual

Oferire de asistență metodică calitativă. Asistența unor cadre didactice tinere la activități organizate de 

cadrele didatice cu experiență avansată. Participarea cadrelor didactice la seminarele metodice la nivel local 

și raionale.

Lipsa materialelor didactice moderne şi a jucăriilor care dezvoltă creativitatea la copii.

Copii nepregătiţi de viaţa socială .

Puncte slabe

Ameninţări

1. Formarea deprinderilor de sănătate și igienă la copii.                                                                                                                                                                                                                                                                           2. 

Dezvoltarea socială a copiilor - baza relațiilor și interacțiunilor în diferite medii sociale.                                                                                                                                                                                                          3. 

Organizarea, coordonarea și monitorizarea procesului de atestare a cadrelor didactice. Conferirea gradului didactic doi al unui cadru.                                                                                                                                                                                                             

4. Asigurarea copiilor la o educație complexă și echilibrată indiferent condițiile sociale, apartenență etnică sau religioasă.                                                                                                                                                       5. 

Jocul mijloc de dezvoltare și  învățare a copiilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                    6. 

Dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral.  

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi

6



1. Încurajarea cadrelor didactice să preia responsabilitatea pentru propria dezvoltare profesională.  Delegarea la cursuri şi formări.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Dezvoltarea aptitudinilor artistice ale copiilor și atitudinilor juste față de frumos.                                                                                                                                                                                                                       3. 

Monitorizarea și evaluarea dezvoltării copiilor în baza SÎDC.                                                                                                                                                                                                                                                              4. 

Jocul - mijloc de dezvoltare și învățare a copiilor preșcolari.                                                                                                                                                                                                                                                          5. 

Monitorizarea implementării tehnologiilor moderne în procesul  de predare, învățare, evaluare.
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2017-2018 34 2 18 18 18 0 100.

2018-2019 26 2 11 11 11 0 100.

2019-2020 26 2 15 15 15 0 100.

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Instituții de educație timpurie

Date generale

Raion/municipiu Soroca

Localitate s.Dubna

Denumirea instituţiei Școala Primară-Grădiniță ,,V.Apostol,,

Tipul instituţiei  Școală Primară-Grădiniță

Fondator/Autoritatea administrativă  OLSDÎ

Limba de instruire  Română

Telefon 23079437

Adresa

E-mail scoalagrădiniță.dubna@mail.ru

Adresa web

Tipul de proprietate public

Program de activitate  7.30-18.00

I. Domeniul Capacitate instituțională

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. total de 

grupe în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani Grupa II mică, 3-4 ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate
Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate
Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate
Rata, %

Anul de 

studii

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate
Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate
Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate
Rata, %

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Anul de 

studii

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _5_-7 ani Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani
1
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2017-2018 16 16 16 0 100.

2018-2019 15 15 15 0 100.

2019-2020 11 11 11 0 100.

5 5

1 1

4 4

0 1

0 0

0 0

1 1

0 0

1

2

1

2

1

1

5 4 1 0 0 0 2 3

1 1

3 3

Anul de 

studii
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate
Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate
Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate
Rata, %

Succintă descriere:

      Copiii de vârstă preșcolară frecventează regulat grădinița.

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019 Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020 Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 15.09.2019 Personal de conducere la 31.05.2020  Un cadru didactic s-a transferat în învățământul primar.

Personal didactic la 15.09.2019 Personal didactic la 31.05.2020

Tineri specialiști la 15.09.2019 Tineri specialiști la 31.05.2020

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019 Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019 Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Personal didactic angajat pe parcursul anului Personal didactic plecat din instituţie

Personal didactic necesar la 15.09.2020 Posturi vacante la 31.05.2020

     1.3. Personal  didactic din  IET 1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale
Necesarul de cadre Denumirea funcției

Nr. de 

angajați

Nr. total

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări
Superior I II

Fără grad didactic
 Bucătăreasă

 Paznic

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

 Spălătoreasă

 Muncitor de deservire

 Administrator de bunuri

 Asistent medical

   1.5. Condiţii

Suprafața totală (metri pătrați) 260,0

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unitățiNr. sălilor/ din ele utilizate

Dormitor (da/nu) da

Cabinet metodic (da/nu) nu

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 40

Bucătărie (metri pătrați) 15,0

Punct medical (metri pătrați) 24,0 2



1 24,00

1 1

0 0

nu nu

0 0,0

0 0,0

Teren de joacă (metri pătrați) 1000,0

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Sală de festivități (metri pătrați) 50,00 Observații, analize, constatări, nevoi

Manuale, literatură didactică (nr.) 10  Grădinița  reprezintă   parte  componentă ,  nivelul 0  al  instituției  ȘPG,  complex  

educațional ,conform  Codului  Educației  al Republicii Moldova. Instituția dispune 

condiții de  ambient,conform cerințelor- încălzirea cu gaze naturale canalizare,   

bloc  sanitar  în interior,  bucătărie  amenajată  modern .

Literatură artistică (nr.) 40

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Nr. de table interactive/proiectoare

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu) da

Sistem de canalizare (da/nu) da

Sistem de încălzire (da/nu) da

Bloc sanitar în interior (da/nu) da

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu) nu

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

Alte săli  (nr./metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

Grila de apreciere

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

D. Dezvoltarea cognitivă 

Nerealizat 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

În curs de realizare 53,00 % 60,00 % 80,00 % 70,00 %

Realizat 47,00 % 40,00 % 20,00 % 30,00 %

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

 

 Datorită faptului că în grădiniță  activează  două grupe  mixte  3-4 ani , 4-7 ani  sunt  create  condiții  adecvate   pentru  implementarea  cu  succes   a Standardelor  de  învățare  și  dezvoltare  a  copilului  

până  la șapte  ani.  Cadrul  didactic  realizează  planificări  zilnice/săptămînale  bine  structurate,  echilibrate ,  care se  bazează  pe  cunoașterea  dezvoltăriii copilului   ce  reflectă  abordarea  integrată  a  

curriculumului.   Cadrele  didactice  promovează  incluziunea  socială  oferind   tuturor copiilor  oportunități  egale  de dezvoltare  și  învățare,  respectînd  valorile  bazate  pe drepturile  omului,  principiile 

unei societăți  democratice  deschise,  promovînd  toleranța.  În  grădiniță  se  educă   copiii  familiile cărora  sunt  de   altă  orientare  religioasă.   Personalul   didactic  furnizează  părinților  informații , 

exemple  de  bune  practici,  sugestii  privind  dezvoltarea  și  educația  copilului ,  demonstrează  competențe  de  comunicare  cu  părinții.

   

  

III. Domeniul Management

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget planificat Buget aprobat Buget executat Extrabuget Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate
3



50 % 100 %

26 0 1560

1010900,00 1010900,00 405536,00 0,00  încălzirea cu gaz natulal,pentru electricitate  lengerie de pat,veselă,jucării

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Buget planificat mijloace speciale Buget aprobat mijloace speciale Buget executat mijloace speciale
Total copii 

alimentaţi

din ei copii 

cu 

dizabilități

Nr. zile-

copii

Numărul de copii 

scutiți de plată 

126000,00 126000,00 14790,00

Succintă descriere:

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Morbiditatea        

Pentru  prevenirea  bolilor  cronice  și  diminuarea  nivelului  de  morbiditate  la  copii se realizează  activități  stipulate  în  planul  operațional al  instituției : alimentația  conform  rigoriilor, 

controlul medical  regulat  de  2  ori  pe  an, proceduri  de  igienizare  după  cerințe. 

În instituție există 

cabinet  medical, 

parțial  dotat  cu  

inventar  medical .

    În instituție există cabinet  medical, parțial  dotat  cu  inventar  medical .

Asigurarea cu 

medicamente

     Instituția  dispune  de  medicamente  pentru  acordarea  primului  ajutor  medical.

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

      Condițiile  sanitaro-igienice  se  respectă  conform cerințelor:  odată  în săptămînă  - curățenie  generală,zilnic -curățenie umedă.  Dezinfectarea zilnică  se  face pe perioada  infecțiilor ,  se  

fixează  în registru  anumit.
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    3.4. Parteneriate colaborări

3.4.1. Proiecte implementate

Parteneri Denumirea Impactul
Suma proiectului, 

lei

APL Ședințe informale, organizarea  serbărilor și concursurilor , 

întruniri  cu părinții

Participarea activă a copiilor la  festivitățile  din  grădiniță,  suport  pentru  

organizarea  matineelor,  reducerea  numărului  de absențe  nemotivate .

     Centrul medicilor de familie   Consultanțe,  traininguri,  informații  Evidența  controlului  medical,  efectuarea regulată a procedurilor sanitaro-

igienice, responsabilizarea  părinților pentru  prevenirea bolilor infecțioase. 

   Parteneriatul familiei     Ședințe, matinee, serbări, traininguri Unii părinți participă activ la activitățile instituției  și  în procesul intructiv-educativ 

al copilului,  cunosc problemele  educației și obiectivele  curriculare . 

      Polițistul de sector   Vizite,convorbiri Ridicarea  nivelului  de  responsabilizare  a  părinților    

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Nominalizarea lucrărilor efectuate Bunuri procurate
Existența OO* (da/nu)

Denumirea OO*

Acord de colaborare (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Cotizația de aderare (mărime)

Cotizația lunară (mărime)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Analiza SWOT

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Puncte tari Puncte slabe

În  instituție  activează  5 cadre  didactice  și  6 lucrători  auxiliari  care  formează  un colectiv  integru  și  

unit   pentru  realizarea  obiectivelor  instituției.  Cadrele   didactice  dispun  de  planificare  pe termen  scurt 

și termen  lung  . Organizarea  învățării  se  desfășoară  conform  obiectivelor  curriculare  și strategiilor  

didactice  în corespundere  cu nevoile  individuale  ale  copiilor.  În  cadrul activităților  cadrele  didactice  

folosesc  diferite   forme  de evaluare, utilizarea  portofoliului individual al copilului, înregistrarea  

observărilor , aprecieri de performanțe.  

Din 5 cadre didactice doi    au   studii superioare și  grad  didactic II, 3  au studii medii de  specialitate.

Încurajarea  cadrelor  didactice  de a  dobîndi  studii superioare, de  a participa  la  cursuri  de  formare  

continuă, organizarea  seminarelor  metodologice  în  instituție.  Administrația  instituției  va  susține  

cadrele  didactice  pentru  ridicarea  calificării  profesionale.  

Apariția  incompetenței de a implementa noile  politici  educaționale reformatorii, conform  cerințelor  

societății moderne. 

5



Încurajarea  cadrelor  didactice  de a  dobîndi  studii superioare, de  a participa  la  cursuri  de  formare  

continuă, organizarea  seminarelor  metodologice  în  instituție.  Administrația  instituției  va  susține  

cadrele  didactice  pentru  ridicarea  calificării  profesionale.  

Apariția  incompetenței de a implementa noile  politici  educaționale reformatorii, conform  cerințelor  

societății moderne. 

Oportunităţi Ameninţări

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari Puncte slabe

 Aspectul  interior  și  exterior  corespunde  cerințelor  moderne. Instituția  dispune  de  o bucătărie  

amenajată,  bloc  sanitar interior, canalizare, încălzire  pe bază de gaze.Sălile  de  activități  și dormitoarele  

sunt spațioase, luminoase, dotate  cu mobilier  nou. Curtea  grădiniței  este  amenajată  cu  utilaje  pentru  

terenul de  joc  al copiilor și un  pavilion pentru  petrecerea  serbărilor  și  ședințelor . Instituția este  

înconjurată  de  arbori decorativi  și  pomi  fructiferi  ce  crează   impresii  plăcute.

   Instituția  este  slab înzestrată  cu  materiale  ilustrative, didactice, metodice  și  literatură  artistică.  

Literatura  care  există  este  foarte puțină  și  învechită.Nu dispunem de o sală multifuncțională, dotată 

conform cerințelor pentru activități festive și sport.

        Cooperarea cu APL de nivel l și ll,cu părinții ,cu organiații nonguvernamentale pentru finanțarea 

bugetară și extrabugetară în implimentarea diferitor proiecte.

     Scăderea  interesului  de  învățare și participare   a  copiilor  în timpul  activităților,mărirea numărului 

de absențe motivate și nemotivate.

Oportunităţi Ameninţări

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Crearea  confortului  de  ambient   beneficiarilor  procesului  educational   în  vederea  respectării   alimentației  conform  cerințelor  actuale, monitorizării  siguranței vieții și sănătății  copiilor din instituție prin 

conectarea la gaz natural a blocului alimentar.

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

          Asigurarea  procesului educațional de calitate prin implementarea eficientă a  Standardelor  de  învățare  și  dezvoltare   a  copiilor  de  vârstă  0-7 ani, prin  amenajarea  sălii sportive , achiziționarea  

echipamentului  sportiv , procurarea  ludotecii și a materialelor  didactice necesare.

    Procesul instructiv-educativ

Puncte tari Puncte slabe

     Procesul  instructiv-  educativ se  desfășoară  în două  grupe  mixte: 3- 4 ani și 5-7 ani. Cadrele  didactice    

petrec  procesul  instructiv-educativ  conform  curriculei educației  timpurii, respectînd  particularitățile  de  

vîrstă  și  individuale  a  copiilor.  Educătorii  implimentează  strategii  didactice  ajustate  vîrstei  și  respectă  

stilurile  de  învățare  ale  copiilor.  Copiii din grupa  pregătitoare  sunt  pregătiți  pentru  școală  conform  

standardelor  de  învățare  și  dezvoltare  a  copiilor  pînă  la 7  ani. .  Condițiile  excelente  favorizează  

implementarea  cu succes  a  procesului  instructiv-educativ.     

 .Absențele  frecvente  ale  unor  copii stagnează  ritmul  de  învățare și dezvoltare a  copilului  mic. Unii 

părinți  demonstrează  atitudine  indiferentă  față  de  educația  copiilor  de  vîrstă  antipreșcolară  și  

preșcolară.

  Pedagogizarea  părinților prin  organizarea  diferitor  forme  de  activități  de  instruire : traininguri,  mese  

rotunde, prelegeri,  informații, seminare,  consultații, școli  duminicale.  Sesizarea  Organelor  Publice  locale 

,  instituțiilor  nonguvernamentale  pentru  susținere  și  organizare.        

  Apariția  riscului  de  abandon, a  accidentelor,  mărirea  cazurilor  de  îmbolnăviri , reținerea  în  

dezvoltare  a capacităților  intelectuale  și  deprinderilor   motrice.  

Oportunităţi Ameninţări
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          Asigurarea  procesului educațional de calitate prin implementarea eficientă a  Standardelor  de  învățare  și  dezvoltare   a  copiilor  de  vârstă  0-7 ani, prin  amenajarea  sălii sportive , achiziționarea  

echipamentului  sportiv , procurarea  ludotecii și a materialelor  didactice necesare.
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2017-2018 38 2

2018-2019 35 2

2019-2020 35 2

2017-2018 7 7 7 0 100,0% 7

2018-2019 10 10 10 0 100,0%

2019-2020 5 5 5 0 100,0%

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, 5_-_7 ani Grupă mixtă, _-_ ani

APL Egoreni

public

10,5 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

10

5

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, 2_- 4_ ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s. Egoreni, r. Soroca

iulia.mutruc@gmail.com

RomânăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019 - 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Egoreni

Poieniţa veselă

Creșă-grădiniță

0230 71-4-07

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1

mailto:iulia.mutruc@gmail.com
mailto:iulia.mutruc@gmail.com
mailto:iulia.mutruc@gmail.com
mailto:iulia.mutruc@gmail.com
mailto:iulia.mutruc@gmail.com
mailto:iulia.mutruc@gmail.com
mailto:iulia.mutruc@gmail.com
mailto:iulia.mutruc@gmail.com
mailto:iulia.mutruc@gmail.com


2017-2018 15 15 15 0 97,0% 16 16 16 0 97,0%

2018-2019 15 15 15 0 96,0% 10 10 10 0 100,0%

2019-2020 15 15 15 5 5,0% 15 15 15 0 100,0%

5 5

1 1

4 4

0 0

1 1

0 0

0 0

0 0

1

2

2

1

1

5 2 3 0 0 0 1 3 0

1 1

3 3

da

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2019

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Spălătoreasă

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Şef de gospodărie

Bucătăreasă

Ajutor de educator

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Nimeni nu pleacă

Toţi copiii sunt instituţionalizaţi.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Cabinet metodic (da/nu)

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 50

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 239,0

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

32,0

34,0

Paznic

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II
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0 0,00

0 1

0 0

da da

0 0,0

0 0,0

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

277,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

50

0,00

Lipsa sala de sport , sala de festivitati, nu avem table interactive , mai avem nevoie 

de calculatoare pentru cadrele didactice , ceea ce este necesar pentru dezvoltarea 

copiilor.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

Tendința procesului instructiv-educativ pentru anii de studii  2017-2018 este în creștere, datorită perfecționării continue a personalului didactic și folosirea eficientă a  fișei de monitorizare. Persistă 

îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ unde este stimulată dezvoltarea copilului în toate domeniile indicate de către standarde,s-au pus bazele învăţării permanente, unde este conturat profilul 

copilului pe care ni-l dorim la finalizarea grădiniţei, ţinând cont de unicitatea şi proiectarea în vârstă a copilului de azi. Cel mai slab dezvoltat este domeniul C.

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

42,00%43,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 48

Sală de festivități (metri pătrați)

52,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 22,00%

5

Realizat 51,00% 51,00% 7,00%

49,00% 71,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

6,00%

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

D. Dezvoltarea cognitivă

6,00%

B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)
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50% 100%

35 0 2450 0 2

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

58,00 58,00 32,00

Buget aprobat Buget executat

832,00 832,00

Cabinetul medical nu este dotat cu inventar necesar.

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Salarizarea

Cheltuieli servicii

Morbiditatea        

Majorarea plății pentru alimentație a acționat pozitiv la alimentația calitativă și sănătoasă  a copiilor.

600,00

Buget planificat 

107

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

870,50

Permanentă: asigurarea cu dezinfectanți, clorură de var, septocnional

Apa potabilă corespunde normelor

Permanent dispunem de medicamentele necesare pentru primul ajutor

870,50
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Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Standardele profesionale pentru cadrele didactice reprezintă un reper important în monitorizarea calității 

pregătirii profesionale a cadrelor didactice  din sistemul de educație timpurie.

Personal didactic cu peste 20 de ani experiență.

    3.4. Parteneriate colaborări

Organizarea unor schimburi de experiență cu colegii din raion, țară.

Varietatea cursurilor de formare și perfecționare organizate. 

Întîlniri frecvente a cadrelor didactice-părinți-copii.

Lipsa unor  cadre didactice tinere cu  deschidere spre limbi străine.

Cunoașterea parțială a calculatorului, lipsa unui centru de instruire pentru cadrele didactice.

Plecarea cadrelor din instituţie.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul Suma proiectului, lei

5



Lipsa finanţelor.

Puncte slabe

Organizarea unor schimburi de experiență cu colegii din raion, țară.

Varietatea cursurilor de formare și perfecționare organizate. 

Întîlniri frecvente a cadrelor didactice-părinți-copii.

Plecarea cadrelor din instituţie.

Ameninţări

Aprovizionarea cu jucării şi atribute de joc

Extinderea relaţiilor de parteneriat cu APL, alte ONG-uri, cu alte grădiniţe din raion, ţară

Faţada grădiniţei necesită reparaţie.Mobilier nou, corespunzător vârstei copiilor,  dotarea cu materiale didactice.

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

1. Perfecţionarea tehnologiilor şi creşterea calităţii evaluării copiilor în cadrul familiarizării cu natura, cu cartea.                                                                                                                                                                                            

2. Perfecţionarea sistemului de instruire continuă a cadrelor didactice.

Ameninţări

Implementarea  curriculumului  nou

Planul de  dezvoltare  strategică

Lucrul  metodic  cu utilizarea noilor tehnici de lucru

Parteneriatul  cu  părinţii  la  implementarea  curriculumului  nou.

Creșterea cantității și calității materialelor didactice confecționate sau achiziționate

Îmbunătățirea calității demersului didactic în vederea pregătirii copiilor pentru școală, pentru viață, pentru 

sănătate

Dezvoltarea relațiilor comunitare și de parteneriat

Asigurarea unei educații inclusive

Participarea slabă a educatorilor la concursurile raionale 

Migrația populație

Frecvența redusă

Puncte slabe

Ameninţări

1. Crearea condițiilor în instituția preșcolară. Procurarea inventarului sportiv.                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice.  Încurajarea inovaţiei în ceea ce priveşte metodele pedagogice şi tehnicile inovaţionale.  

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi

6



1. Perfecţionarea tehnologiilor şi creşterea calităţii evaluării copiilor în cadrul familiarizării cu natura, cu cartea.                                                                                                                                                                                            

2. Perfecţionarea sistemului de instruire continuă a cadrelor didactice.
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Instrucțiuni privind completarea formularului Raportului de activitate pentru anul de studii 2017-2018, Instituții de educație timpurie

Variabila/domeniul Descrierea variabilei/domeniului

Raion/municipiu

Valori predefinite: 34 raioane/municipii și Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia (se 

alege din lista ascunsă)

Localitate Denumirea completă a localității

Denumirea instituţiei Denumirea completă a instituției de învățământ

Tipul instituţiei Tipul instituției (conform Codului educației)

Fondator/Autoritatea administrativă Fondatorul instituției/în subordinea cui se află instituția

Limba de instruire Limba de instruire (conform Codului educației)

Telefon Număr de telefon al instituției de învățământ

Adresa Adresa poștală a instituției de învățământ

E-mail Adresa e-mail a instituției de învățământ

Adresa web Pagina web a instituției de învățământ

Tipul de proprietate Valori predefinite: public; privat (se alege din lista ascunsă)

Program de activitate Intervalul de timp în care activează instituția

Nr. total de copii în IET Numărul total de copii din IET, la 31.05 (se calculează automat)

Nr. total de grupe în IET Numărul total de grupe în IET, la 31.05, inclusiv și grupele mixte

Real existenți
Numărul de copii real existenți în district, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Înscriși în IET
Numărul de copii care au fost înscriși în IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Frecventează IET
Numărul de copii care frecventează IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

din ei cu dizabilitate Numărul total de copii cu dizabilități, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru grupele mixte

Rata, %
Rata frecvenței pe fiecare tip de grupă, din copii înscriși în grupă, la fel și pentru grupele mixte

Nr. copii ce au plecat/vor pleca la școală
Numărul de copii de 6-7 ani, care au plecat la școală la 1 septembrie în anii precedenți și vor 

pleca la școală la 1 septembrie în anul curent

Succintă descriere:
Informație textuală succintă cu privire la cazul în care rata frecvenței copiilor de 6-7 ani este 

mai mică decât 100%, se vor indica motivele și acțiunile întreprinse

Vă rugăm să completaţi câmpurile de culoare verde din foaia 'Formular'  a acestui document (indicată în bara de etichete) în următorul mod: 

- verde de o nuanță deschisă - date textuale;

- verde de o nuanță mai închisă - număr întreg, real sau procent, după caz.

ATENȚIE!!!  Formularul este destinat pentru prelucrarea informațiilor de ordin statistic și general. Includerea și prelucrarea 

ulterioară a datelor cu caracter personal poate fi sancționată în condiţiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind 

Protecţia datelor cu caracter personal

Date generale

I. Domeniul Capacitate instituțională

    1.1. Numărul de copii pe vârste



Total personal didactic/de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 15.09.2017 Numărul total de tineri specialiști la data indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2017 Numărul total a personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic angajat pe parcursul anului Numărul total al personalului didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Total personal didactic/de conducere  la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 31.05.2018 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 31.05.2018 Numărul total de tineri specialiști la data  indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic plecat din instituţie Numărul total al personalului didactic plecat pe parcursul anului

Posturi vacante la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Motivul plecării personalului didactic Descriere textuală succintă cu indicarea motivelor plecării (conform CM)

Nr. total

Numărul total al personalului didactic (inclusiv director, educator, metodist, conducător 

muzical, psiholog, logoped, cadru didactic de sprijin, etc). Atenție! se calculează automat și va 

corespunde cu suma dintre Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)  și Nr. total fără grad didactic

Cu calificare în domeniul preşcolar (din nr. total)
Numărul total a personalului didactic cu calificare în domeniul preșcolar din numărul total al 

personalului didactic din instituție

Cu alte calificări, dar din domeniul pedagogiei (din nr. total) Numărul total a personalului didactic cu alte calificări, din domeniul pedagogiei

Cu alte calificări Numărul total a personalului didactic cu alte calificări

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)

Numărul total a personalului didactic deținător de grade didactice sau manageriale repartizat 

pe grade didactice: superior, întâi, doi. În cazul când se deține și grad didactic și managerial, 

cadrul didactice se include o singură dată 

Fără grad didactic (Nr. total/din ei tineri specialişti)
Numărul total a personalului didactic fără grad didactic. Numărul total de tineri specialiști fără 

grad didactic din numărul total de personal didactic fără grad didactic

Necesarul de cadre
Descriere textuală succintă a necesarului de cadre: funcții vacante în dependență de calificare, 

nr. de unități

Denumirea funcției
Denumirea funcției nondidactică și auxiliară conform statelor de personal aprobate ale 

instituției. Pentru fiecare funcție nondidactică sau auxiliară se utilizează rând separat

Nr. de angajați Numărul de angajați la funcția dată

Suprafața totală (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a instituției de învățământ

Nr. de blocuri/etaje Numărul de blocuri. Numărul de etaje

Nr. sălilor/ din ele utilizate Numărul total de săli. Numărul de săli utilizate din numărul total

1.4. Alte categorii de personal din  IET (situația la 31.05.2018)

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET (situația la 31.05.2018)

   1.5. Condiţii



Dormitor (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cabinet metodic (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) Numărul de locuri în instituție (copii)

Bucătărie (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a bucătăriei instituției

Punct medical (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a punctului medical

Teren de joacă (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a terenului de joacă

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 
Numărul de săli de sport în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor 

de sport

Sală de festivități (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii de festivități

Manuale, literatură didactică (nr.) Numărul total de manuale și literatură didactică luată la evidență

Literatură artistică (nr.) Numărul total de exemplare de literatură artisitică luată la evidență

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)
Numărul de calculatoare destinate pentru cadre didactice. Numărul de calculatoare destinate 

pentru cadre manageriale

Nr. de table interactive/Proiectoare Numărul de table interactive în instituție. Numărul de proiectoare în instituție

Conectare la Internet (da/nu)/nr. de calculatoare conectate
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de calculatoare conectate la 

rețeaua Internet din numărul total de calculatoare în instituție

Asigurare cu transport (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de canalizare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de încălzire (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Bloc sanitar în interior (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme  locomotorii 

(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Centru de resurse ((da/nu)/metri pătrați)
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de metri pătrați ai suprafeței 

totale a centrului de resurse

Alte săli (nr./metri pătrați) Număr de alte săli în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor

Observații, analize, constatări, nevoi Descriere textuală succintă, în dependenţă de specificul instituţiei

Nr. de copii în grupa/grupele pregătitoare Numărul total de copii evaluaţi în grupa/grupele pregătitoare pentru anul curent de studii

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi igienei personale
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

B. Dezvoltarea socio - emoţională
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

C. Capacităţi şi atitudini în învăţare
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

D. Dezvoltarea limbajului,  comunicării,  citirii şi scrierii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

E. Dezvoltarea cognitivă şi cunoașterea lumii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

II. Domeniul Proces educațional

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 

7 ani/rezultate (conform grilei de apreciere)



    2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea 

tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) pentru anii de 

studii 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

Informație textuală succintă

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

Extrabuget Extrabugetul, în lei

Principalele categorii de cheltuieli Principalele categorii de cheltuieli din bugetul executat

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate din bugetul executat (categorii/cantitate)

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul executat, în lei

Total copii alimentaţi Numărul total de copii alimentați în instituție

    din ei copii cu dizabilități Numărul de copii cu dizabilități alimentați din numărul total de copii alimentați 

Nr. zile-copii Numărul total de zile-copii pe instituție

Numărul de copii scutiți de plată 50% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 50%, din instituție

Numărul de copii scutiți de plată 100% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 100%, din instituție

Succintă descriere
Analiză succintă a cauzelor neexecutării bugetului aprobat, respectarea normelor financiare per 

copil, respectarea normelor fiziologice de consum 

Morbiditatea        Informație textuală succintă

Dotarea cabinetului medical cu inventar necesar Informație textuală succintă

Asigurarea cu medicamente Informație textuală succintă

Respectarea condițiilor sanitaro-igienice Informație textuală succintă

Parteneri Indicarea partenerilor. Pentru fiecare partener se utilizează rând separat

Denumirea Denumirea parteneriatului/proiectului

Impactul
Descriere textuală succintă referitor la impactul parteneriatului/proiectului/colaborării 

implementate

Suma proectului, lei Costul total al proiectului implementat, în lei

Existența OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Denumirea OO* Denumirea Organizației Obștești

Acord de colaborare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2018

III. Domeniul Management

    3.4. Parteneriate colaborări

3.4.1. Proiecte implementate

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2018

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor



Cont bancar al OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cotizația de aderare (mărime) Suma unică achitată de către membrii OO* la aderarea în organizație, în lei

Cotizația lunară (mărime) Suma achitată lunar de către membrii organizației obștești, în lei

Suma anuală a donațiilor, lei Suma totală a donațiilor pentru anul curent de studii, în lei

% realizat din suma anuală Suma cheltuită din totalul donațiilor pentru anul curent de studii, în %

Nominalizarea lucrărilor efectuate Denumirea lucrărilor efectuate din donațiile anuale

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate (cantitatea) din donațiile anuale

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale 

pentru cadrele didactice din instituţie 

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din 

instituţie

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor 

de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a 

procesului educaţional)

Procesul instructiv-educativ
Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Procesul instructiv-educativ

Obiective realizate pentru anul de studii 2017-2018. 

Indicatori de rezultat
Descriere textuală succintă

Obiective propuse pentru anul de studii 2018-2019. 

Indicatori de performanță
Descriere textuală succintă

* OO- Organizație obștească (Asociație Obștească, Fundație, etc.)

Analiza SWOT



2017-2018 32 2

2018-2019 32 2

2019-2020 32 2

2017-2018 10 10 10 10

2018-2019 8 8 8 8

2019-2020 3 3 3 3

Grupă mixtă, 5_-_7 ani Grupă mixtă, _-_ ani

Anul de 

studii

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

din ei cu 

dizabilitate

APL

public

5 zile /9 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, 2_-_4 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

satul Holosnita, r-nul Soroca, R. Moldova.

melniceugenia@bk.ru

limba romanaLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET
Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Holosnita

Prichindel

Cresa-gradinita

023070078/068033785

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

1

mailto:melniceugenia@bk.ru
mailto:melniceugenia@bk.ru
mailto:melniceugenia@bk.ru
mailto:melniceugenia@bk.ru
mailto:melniceugenia@bk.ru
mailto:melniceugenia@bk.ru
mailto:melniceugenia@bk.ru
mailto:melniceugenia@bk.ru
mailto:melniceugenia@bk.ru


2017-2018 15 15 15 0 100,0% 14 14 14 0 100,0%

2018-2019 16 16 16 0 100,0% 16 16 16 0 100,0%

2019-2020 16 16 16 0 100,0% 16 16 16 0 100,0%

4 4

1 1

3 3

0 0

2 2

1 1

0 0

1 1

4 4 0 0 0 0 1 3 0

2 1

8 8

Dormitor (da/nu)

Rata, %
din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcțieiNecesarul de cadre
Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Cadre didactice din institutie n-au 

plecat.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

da

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 50

Cabinet metodic (da/nu)

Frecventea

ză IET

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

1
Fără grad didactic

Paznic

Bucatar

Asistent de educator

da

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Nu exista locuri vacante pentru 

cadrele auxiliare.

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 348mp

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje Necesarul de cadre auxiliare și 

nondidactice

12mp

0,0

Asistent medical

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

   1.5. Condiţii

2



0

1

0 0

da

nu

80 mp

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Ducem lipsa unui teren sportiv bine amenajat.In sala de 

activitati festive, lipseste calculator ,boxa si celelalte unitati 

tehnice.In salile de grupa ar fi de dorit sa procuram 

mobilier nou pentru copii.

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Bloc sanitar în interior (da/nu)

II. Domeniul Proces educațional

Copiii au fost educati intr- un mediu sigur, au beneficiat de protectie fizica si emotionala.Am dat posibilitatea copiilor sa poata avea acces la toate materialele si resursele 

educationale.Au participat la procesul educational, fiind asistati si sustinuti de educator.Au fost protejati si au beneficiat de asistenta unor servicii atunci cand era cazul.In anul de 

studii 2018-2019, au plecat la scoala in numar de 8 copii, in anul 2019-2020, au plecat la scoala 3 copii.

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

da

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

50

20 mp

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

nu

44,00%23,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 60

Sală de festivități (metri pătrați) Observații, analize, constatări, nevoi

50 mp

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

56,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

3

Realizat 77,00% 69,00% 64,00%

31,00% 36,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00%

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

D. Dezvoltarea cognitivă 

0,00%

B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

3



32

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Buget aprobat Buget executat

99000,00 99000,00

Cintar pentru copii-1,rostomer-1,termometre-10

74000,00

Buget planificat 

Morbiditatea generala:s-au inregistrat total boli 27 inclusiv copii pina la 3 ani -7 boli .Copii de la 3 ani peste 20 boli:helmentaze-2 ,boli ai aparatului 

respiratoriu-13,otiti-5

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

carbune-40000

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

24,40 24,40 24,40

Conform Regulamentului sanitar pentru IET am respectat normele sanitare pentru intretinerea institutiei:amenajarea si mentinerea teritoriului,dotarea si 

intretinerea incaperilor,iluminatul natural si artificial,organizarea alimentatiei si nutritiei,igiena personala a copiilor si igiena personala

Pentru anul de studii 2019-2020 au fost procurate medicamente in suma de 1500 lei:iod,tifon, vata ,pastile,dezinfectanti,verde de briliant,masti,mnusi de 

unica folosinta

995000,00 900,10

lumina-11000

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

salariu-499000

medicina-17000

Morbiditatea        

pompa pentru apa-

2000medicamente-1500

hota pentru bucatarie-

1000

995000,00

4



Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Personalul didactic cu studii în domeniul educației preșcolare, cu vechime de peste 20 ani.

    3.4. Parteneriate colaborări

Aplicarea mecanismelorde identificare a nevoilor de formare initiala si continua a cadrelor didactice in 

implimentarea Curiculumului pentru educatii timpurie si SIDC.

Cadre didactice nu detin grade didactice.

Natalitate scazuta,lipsa materialelor didactice,parinti plecati in 

strainatate

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul

5



    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Numarul de copii din grupe in fiecare an este in scadere.

Aplicarea mecanismelorde identificare a nevoilor de formare initiala si continua a cadrelor didactice in 

implimentarea Curiculumului pentru educatii timpurie si SIDC.

Natalitate scazuta,lipsa materialelor didactice,parinti plecati in 

strainatate

Monotorizarea continua a conditiilor sanitaro- igienice.

Baza tehnico- materiala si didactica la un nivel scazut.Construcția unei săli festive/ sportive. Autorizarea sanitare pentru activitatea institutiei,aprovizionarea cu 

materiale cosmetice. Îmbunătățirea condițiilor în blocul alimentar - hotă

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Implementarea curiculumului, asigurarea cadrelor didactice cu documente circulare reglatoare necesare , proiectare sistematica si aplicarea noilor strategii de elaborare a proiectarii 

didactice.

In institutie este organizata dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice,implimentarea curiculumului 

national,crearea mediului educational centrat pe copii. Prezenta unui parteneriat socio-

educational:gradinita,familie, scoala.Solutionarea problemelor educationale:APL,DRI Soroca

Schimbului de idei si de experienta,implementarea unor metode si tehnici noi in dezvoltare eficace pentru 

dezvoltarea copiilor .

Cadrele didactice nu poseda grade didactice,lipsa materialelor 

demonstrative si distribuitive.

Natalitate scazuta.

Abilitatile de planificare, proiectare au corespuns cerintelor: relevanta,adecvata;monotorizarea permanenta a procesului instructiv-educativ.Obiectivele procesulu educationl bazate 

pe prevederile curiculumului prescolar.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi

6



Implementarea curiculumului, asigurarea cadrelor didactice cu documente circulare reglatoare necesare , proiectare sistematica si aplicarea noilor strategii de elaborare a proiectarii 

didactice.
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2017-2018 36 2 26 18 18 0 100,0%

2018-2019 33 2 13 7 7 0 53,0%

2019-2020 25 2 14 10 10 0 71,0%

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Anul de 

studii

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

APL

public

10,5oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, 4_-_7 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s.Hristici

livandovschii.dina@bk.ru

românăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Hristici

Gradinita de copii

Gradinita

23042363

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Real 

existenți

1

mailto:livandovschii.dina@bk.ru
mailto:livandovschii.dina@bk.ru
mailto:livandovschii.dina@bk.ru
mailto:livandovschii.dina@bk.ru
mailto:livandovschii.dina@bk.ru
mailto:livandovschii.dina@bk.ru
mailto:livandovschii.dina@bk.ru
mailto:livandovschii.dina@bk.ru
mailto:livandovschii.dina@bk.ru


2017-2018 18 18 18 0 100,0%

2018-2019 20 20 20 0 100,0%

2019-2020 16 15 15 0 94,0%

4 4

1 1

3 3

0 0

0 0

0 1

0 1

0 0

4 2 1 1 0 0 1 3 0

1 2

6 2

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Schimbarea locului de trai

S-a inregistrat o descrestere a numarului de copii ce frecventeaza gradinita cit si a copiilor din localitate. Au fostt cazuri cind copii n-au frecventat gradinita din motivul schimbarii 

locului de trai-migratia parintilor , iar in perioada rece a anului s-a inregistrat o frecventa redusa-motivul lipsa  financiara a parintilor.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

din ei cu 

dizabilitate

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Necesarul de cadre
Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Motivul plecării cadrelor didactice

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 778,0

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

Rata, %

Capacitatea după proiect (nr. de locuri)

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

asistent medical-1

paznici-2

bucatar-1

spalatoreasa-1

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

nu

fochist-1

nu

140

Cabinet metodic (da/nu)

Dormitor (da/nu)

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Fără grad didactic

asistent educator-3

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje Necesarul de cadre auxiliare și 

nondidactice

60,0

16,0

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

sef de gospodarie-1

II

   1.5. Condiţii

2



1 75,00

1 1

0 0

da nu

0 0,0

0 0,0

In anul curent de studii 2019-2020 ca si in anul  precedent 2018-2019 , administratia si cadrele didactice a gradinitei a pus accent pe asigurarea unei baza didactice a institutiei, urmarea 

cursurilor de formare continua, participarea la seminarele raionale in scopul eficientizarii procesului educational.La ziua de azi grupele au conditii satisfacatoare pentru organizarea 

activitatii copiilor. Este de mentionat faptul ca in acest an a fost imbogatita baza didactuca a institutiei iar acest fapt a contribuit la cresterea calitatii procesului educational. Mai este 

necesar de a inoi si completa baza didactica a institutiei:jucarii, ghiduri pentru cadre didactice si parinti, literatura educativa,.Masurile de monitorizare a activitatii cadrelor didactice 

realizate au avut ca obiectiv identificarea reusitelor si nereusitelor in activitatea cadrelor didactice, acordarea suportului metodico-didactic, identificarea stategiilor care asigura 

calitatea organizarii si desfasurarii procesului educational. in urma lucrului individual cu cadrele didactice evaluind si autoevaluindu-se activitatea in baza Standartelor profesionale, 

fiecare educator si-a trasat directiile de activitate individuala, pentru a avea reusite in activitate, crein astfel copiilor educatie de calitate.Privind situatia din tara educatorii au intilnit 

unele dificultati la evaluarea copiilor -fiindca nu toti copii dispun de interet si nu au fost cu totii implicati in activitatea de la distanta.

III. Domeniul Management

Extrabuget Bunuri procuratePrincipalele categorii de cheltuieli

Teren de joacă (metri pătrați)

Sală de festivități (metri pătrați)

Sistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

II. Domeniul Proces educațional

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Necesitatile institutiei: reparatia capitala a fasadei, 

acoperisului, spalatoriei, blocurilor sanitare. Procurarea 

materialelo didactice , manualelor de literatura aristica si a 

unui proiector in usurarea lucrului educatorilor.

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

15

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

Observații, analize, constatări, nevoi

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 20

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

200,0

da

Bloc sanitar în interior (da/nu)

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

1

Realizat 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 24,00%

nu

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

da

nu

34,00%17,00%

0,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00%

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

D. Dezvoltarea cognitivă 

0,00%

B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

Literatură artistică (nr.)

3



25 0

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

In general sunt respectate cerintele sanitaro-igienice conform prevederilor legii

Cabinetul medical nu este conectat la incalzire. Este dotat cu urmatorul echipament; antropometru pentru masurarea staturii, cintar pentru masurarea masei 

corpului, canapea pentru consultare, dulap pentru medicamente, dulap pentru documentatie, masa de lucru, scaune, halate,  medicamente de prim ajutor, 

material steril pentru pansament, termometre, registre, fise medicale pentru copii.

Numarul total de copii din institutie-25.Morbilitatea generala-11,Helminitiaze-1, boli ale sistemului respirator- IRVA-5, Anemie-3, Boli ale pielii furuncul-2

Total copii 

alimentaţi
Nr. zile-copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Servicii informationale-1800

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

47,20 6000,0092,00 92,00

Buget aprobat Buget executat

1043200,00

Morbiditatea        

Copii au fost alimentati dupa cerinetele MER. Moldova din mijloace bugetare -17,50, din plata parintilor -8,75. alimentatia a fost variata conform meniului de perspectiva pentru 10 

zile. Fructe, legume, lactate , carne a fost pusa pe masa copiilor zilnic peste-3-4ori saptamina.

27,00

Buget planificat 

Annual suntem asigurati cu medicamente necesare pentru acordarea primului ajutor, prevazute de  Regulamentul sanitar a institutiilor de educatie timpurie.

47,20

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Remunerarearea munnii angajatilor-622000,0

Energia electrica-8000,0

Medicamente-1000

Servicii de telecomunicatii-2000

39,001043200,00

Materiale de uz gospodaresc-12000

Materiale de constructii-12000

Procurarea combustibului-19200,0

Apa si canalizare-14000

4



Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Cadre didactice cu experienta didactica de munca. Personalul nedidactic bine format pentru servicii 

educationale.Colaborare cu parintii.Relatii interpersonale existente favorizeaza un climat socio-efectif si 

stimulativ.

    3.4. Parteneriate colaborări

Continuarea studiilor a cadrelor didactice ciclul superior; relatii de parteneriat cu invatatorii claaselor 

primare si cu parintii , cursuri de formare continua profesionala, schimb de experienta cu cadrele didactice 

cu gradinitele din raion

Unele cadre didactice fara studii; personalul didactic fara grad 

didactic.Icarcatura didactica supranorma;,absenta personalului specializat 

pentru conseliere psihologica si recuperarea copiilor cu dificiente in 

vorbire.

Timpul insuficient acordat de catre familie copiilor nevoiasi de a comunica 

si interactiona; scaderea numarului de copii in localitate, reducerea 

personalului didactic si a numarului de posturi.Insuficientaimplicarii  

parintilor  in actul educational si administrativ din cauza situatiei 

materiale si sociale a acestora.

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală 0,0

0,00

Nominalizarea lucrărilor efectuate
Existența OO* (da/nu) nu

Cont bancar al OO*(da/nu)

Cotizația lunară (mărime) 0,00

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

nu

0,00

Denumirea OO*

Parteneri

Acord de colaborare (da/nu) nu

Cotizația de aderare (mărime)

Bunuri procurate

Impactul
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    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Degradarea acoperisului, fasadei institutiei prin nealocarea de fonduri 

pentru reparatii capitale.

Continuarea studiilor a cadrelor didactice ciclul superior; relatii de parteneriat cu invatatorii claaselor 

primare si cu parintii , cursuri de formare continua profesionala, schimb de experienta cu cadrele didactice 

cu gradinitele din raion

Timpul insuficient acordat de catre familie copiilor nevoiasi de a comunica 

si interactiona; scaderea numarului de copii in localitate, reducerea 

personalului didactic si a numarului de posturi.Insuficientaimplicarii  

parintilor  in actul educational si administrativ din cauza situatiei 

materiale si sociale a acestora.

Colaborare eficienta cu APL, variate posibilitati de implimentare a proiectelor investitionale

Lipsa calculatoarelor, tabletelor interactive , jucarii in grupe, insuficienta 

mijloacelor bugetare pentru repararii capitale ,,achizitii si investitii"

Institutia este dotata cu utilaj frigoriferic, inventar moale, masina automata de spalat.Preocuparea 

permanenta de modernizare a bazei materiale conform cerintelor curriculare, dispunerea unitatii prescolare 

de o baza materiala deschisa dezvoltarii urmarind reabilitarea a subdiviziunelor institutiei.

Respectarea politicii de stat in sfera invatamintului; Ridicarea competentelor profesionala ale cadrelor didactice;Conferirea gradelor didactice; Promovarea educatiei incluzive;Sporirea 

bazei tehnico- materiala in institutie; Acces la educatie timpurie a tuturor copiilor de virsta prescolara; Sporirea frecventei copiilor la gradinita.  Asigurarea unui mediu prietenos 

copilului si cadrelor didactice. Parteneriat gradinita familie

Procesul instructiv-educativ este axat pe politicile nationale si se desfasoara in conformitate cu cerintele 

curriculare.Cadrele didactice isi desfasoara activitatea didactica prin proiectari calendaristice, saptiminale, 

zilnice. Fiecare grupa activeaza dupa proiecte tematice ce sunt desfasurate pe centre de interes. Instruireaa 

este centrata pe copil si i se da posibilitatea dupa capacitatile sale individuale. Procesul educational de la 

distanta a fost petrcecut de ambele grupe fiind implicati 80% procente dintre copii, ceilalti 20% sa petrecut 

activitatea cu parintii prin convorbire telefonie fixa. Sa petrecut monitorizarea si evaluarea copiilor in baza 

SIDC.
Schimb de experienta cu colegii din ale localitati. Participarea la seminare raionale, comisii metidice ce au 

dat posibilitatea cadrelor didactice sa-si ridice calificarea profesionala. Participarea activa a tuturor cadrelor 

didactice la consiliile pedagogice, consiliile de administartie, sedinte cu parintii, ore metodice, seminare. 

Urmarea cursurilor de formare continua.

Frecventa neregulata a unor copii de la gradinita stopeaza uneori calitatea 

maxima a invatarii. Neintelegerea unor parinti a importantei frecventei 

zilnice la gradinita.Lipsa logopedului in gradinita

Refuzul unor parinti de a prezenta regulat copilul la gradinita motivind ca 

nu au cu ce achita plata pentru alimentatie. Lipsa in statele de personal a 

functiei de logoped.

In anul de studii 2019-2020 institutia de educatie timpurie Hristici a respectat politica de stat in sfera invatamintului. In cadrul activitatilor pe centre de interes cit si in activitatea zilnica 

cadrele didactice au lucrat cu copii pe baza domeniilor din SIDC. Toti copii au avut acces la educatie timpurie de calitate, chiar si in procesul educational de la distanta unde activitatea 

a fost centrata pe copil. Permanent se prooveaza valorile nationale si generale umane, cultivarea la copii a unui stil sanatos de viata si o alimentatie corecta. a crescut calitatea 

activitatilor instructiv-educative. A fost asigurat conditiile optime pentru protectia vietii, sanatatii fizice si pshice a copiilor. Dezvoltarea vorbirii la prescolari folosind cele mai efective 

metode si procedee in diverse forme de activitate, continuarea dezvoltarii creativitatii si gindirii critice la prescolari prin prisma activitatilor.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Oportunităţi
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Respectarea politicii de stat in sfera invatamintului; Ridicarea competentelor profesionala ale cadrelor didactice;Conferirea gradelor didactice; Promovarea educatiei incluzive;Sporirea 

bazei tehnico- materiala in institutie; Acces la educatie timpurie a tuturor copiilor de virsta prescolara; Sporirea frecventei copiilor la gradinita.  Asigurarea unui mediu prietenos 

copilului si cadrelor didactice. Parteneriat gradinita familie
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2017-2018 16 1

2018-2019 18 1

2019-2020 14 1

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

s. Iarova

,,Ghiocel,,

grădiniță de copii

23094017

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s.Iarova raionul Soroca

lena.dobrovolscaia.62@mail.ru

românăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

3

6

2

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

3-7 ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

primăria comunei Iarova

public

10,5 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani
1

mailto:lena.dobrovolscaia.62@mail.ru
mailto:lena.dobrovolscaia.62@mail.ru
mailto:lena.dobrovolscaia.62@mail.ru
mailto:lena.dobrovolscaia.62@mail.ru
mailto:lena.dobrovolscaia.62@mail.ru
mailto:lena.dobrovolscaia.62@mail.ru
mailto:lena.dobrovolscaia.62@mail.ru
mailto:lena.dobrovolscaia.62@mail.ru
mailto:lena.dobrovolscaia.62@mail.ru


2017-2018 20 16 16 0 80,0%

2018-2019 20 17 16 0 85,0%

2019-2020 19 14 14 0 73,7%

4 4

1 1

3 3

0 0

0 0

1 1

0 0

0 0

1

1

1

1

2

4 4 0 0 0 0 0 4 0

0

1 2

12 12

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

14,0

0,0

spălătoreasă

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 183,0

nu

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 24

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET
Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %
Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

paznic

bucătar

ajutor de educator

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

asistent medical

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

2



0 0,00

1

0 0

da

1 15,3

9 137,4

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

nuBloc sanitar în interior (da/nu)

50,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

2

Realizat 75,00% 67,85% 46,15%

32,15% 53,85%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

da

nu

50,00%25,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 42

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

În comparație cu anul de studii 2018-2019 au crescut indicii la compartimentele dezvoltarea fizică și fortificarea sănătații, Dezvoltarea personală, emoțională și socială, dezvoltarea cognitivă. Au scăzut 

indicii la dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele citirii și scrierii, deoarece un copil nu cunoaște bine limba, în familie se vorbește în limba rusă.

III. Domeniul Management

Extrabuget

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

525,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

38

0,00

Instituția este amplasată într-o clădire adaptată, sălile sunt mici. Nu dispunem de 

bloc sanitar în interior. Sursele financiare planificate pentru instituție nu sunt 

suficiente pentru construcția blocului sanitar.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

3



50% 100%

14 0 207 0 0

709900,00 252038,05

Se monitorizează sistematic respectarea regulilor sanitaro-igienice, respectarea igienei personale de către angajați și copii. Asistenta medicală organizează convorbiri cu personalul în vederea 

respectării cerințelor sanitaro-igienice,profilacsia bolilor infecțioase, traumatismelor, intoxicațiilor alimentare. Rezultatele monitorizării respectării condițiilor sanitaro-igienice se discută la 

ședințele consiliului de administrație și cu fiecare angajat la locul de muncă. Dotare cu detergenți, substanțe dezinfectante, materiale de uz gospodăresc se efectuiază sistematic după necesitate.

Sunt asigurate medicamente pentru acordarea primului ajutor medical.

0,00709900,00

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

renumerarea muncii, energia electrică

servicii informaționale, alimentația

materiale de uz gospodăresc, veselă

Morbiditatea        

Copiii se alimentează de 3 ori pe zi. Primăria alocă 17,50 lei, părinții 8,75 lei. La organizarea alimentației se ține cont de respectarea normelor naturale a produselor alimentare. În comparație cu anul precedend s-a 

îmbunătățit alimentația copiilor, copiii au primit mai multe produse lactate, legume, fructe. Zilnic se evaluiază respectarea regulilor sanitaro-igienice, respectarea tehnologii de preparare a bucatelor, termenii de 

păstrare a produselor alimentare. Se îndeplinesc toate registrele corespunzătoare pentru blocul alimentar.

2755,75

Buget planificat 

Nu avem copii cu maladii cronice.Pe parcursul anului au fost înregistrate boli ale căilor respiratorii, boli ale urecii și ochiului.

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

15000,00 15000,00 1986,25

Buget aprobat Buget executat

34700,00 34700,00

Nu dispunem de cabinet medical. 

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

4



Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

Denumirea OO*

Acord de colaborare (da/nu)

Cotizația de aderare (mărime)

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Parteneri

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Implementarea politicilor educaționale. Responsabilitatea cadrelor didactice în aplicarea Curriculumului, 

SDÎC de la naștere la 7 ani. Organizarea procesului instructiv educativ copform particularitățile de vîrstă a 

copiilor, nivelului de dezvoltare a copiilor de diferite vîrste. Implicarea cadrelor didactice în organizarea 

procesului educațional la distanță.

    3.4. Parteneriate colaborări

Autoinstruirea cadrelor didactice. Schimb de experiență cu cadrele didactice din raion si din 

republică.Îsușirea organizării procesului educațional onlain. Acces la diferite surse informaționale și 

platforme educaționale.

Grupa de copii este mixtă (3-7 ani), o parte din copii vorbesc în familie în limba rusă,ucrainească, nu 

cunosc bine limba română și este dificil organizarea procesului instructiv educativ. Deseori educatorul le 

traduce copiilor în limba rusă ca ei să înțeleagă conținuturile.

Insuficienta implicare a părinților în activitatea IET. Puțin material didactic.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

5



Puncte tari

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Implementarea în continuare a politicilor naționale în domeniul ET.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asigurarea unui mediu prietenos copiilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Creșterea calității procesului educațional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dezvoltarea competențelor copiilor prin organizarea diverselor forme și metode de educație.                                                                                                                                                                                                                                                       

Însușirea și implementarea organizării procesului educațional la distanță ca alternativă a procesului educațional în grădiniță. Implicarea părinților în procesul educațional.

Ameninţări

Procesul instreuiructiv-educativ este acsat pe politicile naționale în domeniul ET și curriculare. Instruirea 

este centrată pe copil,se ține cont de particularitățile de vîrstă a copiilor și nivelul de dezvoltare a fiecărui 

copil. Se efectuiază monitorizarea dezvoltării copiilor de 7 ani.

Schimb de experiență cu colegii din alte instituții, prin diverse platforme.  Participarea la seminare raionale, 

participarea cadrelor didactice la consiliile pedagogice, ore metodice, autoinstruirea. Însusirea și 

implementarea organizării procesului educațional la distanță. Implicarea părinților în organizarea 

activităților cu copiii.

Frecvența neregulată a copiilor la grădiniță. Grupa este mixtă, completată cu copii de la 2,5-7 ani.

Refuzul unor părinți de a frecventa regulat grădinița din motive financiare, din motive ca nu sunt 

angajați în câmpul muncii.

Puncte slabe

Ameninţări

Asigurarea accesului la educație a tuturor copiilor de 3-7 ani. Dezvoltarea vorbirii copiilor prin divese forme și metode, dezvoltarea creativității la copii prin intermediul artei plastice.                                                                                                                                               

Formarea și perfecționarea cadrelor didactice prin organizarea seminarelor,orelor metodice,consiliilor pedagogice, consultațiilor.                                                                                                                                                                      

Implicarea părinților în organizarea procesului educațional la distanță.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Mijloace financiare insuficiente pemtru modernizarea instituției.

Puncte slabe

Autoinstruirea cadrelor didactice. Schimb de experiență cu cadrele didactice din raion si din 

republică.Îsușirea organizării procesului educațional onlain. Acces la diferite surse informaționale și 

platforme educaționale.

Insuficienta implicare a părinților în activitatea IET. Puțin material didactic.

Ameninţări

Colaborarea cu APL, implicarea în proecte sociale.

Lipsa blocului sanitar în interior. Insuficiența surselor financiare. Neincluderea în proecte din motivul 

numărului mic de copii în instituție și localitate. 

Instituția aprovizionată cu utilajul necesar, mobilier, inventar moale. Dispunem de loptop, imprimantă, 

copiator. Avem acces la internet mobil. Dispunem de documente de politici educaționale, materiale didactice 

confecționate de educatori, jucării.
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Implementarea în continuare a politicilor naționale în domeniul ET.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asigurarea unui mediu prietenos copiilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Creșterea calității procesului educațional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dezvoltarea competențelor copiilor prin organizarea diverselor forme și metode de educație.                                                                                                                                                                                                                                                       

Însușirea și implementarea organizării procesului educațional la distanță ca alternativă a procesului educațional în grădiniță. Implicarea părinților în procesul educațional.
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2017-2018 16 1

2018-2019 18 1

2019-2020 19 1

2017-2018 3 3 3 0 100,0%

2018-2019 2 2 2 0 100,0%

2019-2020 8 8 8 0 100,0%

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

s. Iorjnița

”Romanița”

grădiniță

68115524

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

r. Soroca, s. Iorjnița

lilgal1976@gmail.com

românăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

3

2

8

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, 3_-_7 ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

APL

public

10,5Program de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani
1
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2017-2018 19 13 13 0 100,0%

2018-2019 20 16 16 0 93,0%

2019-2020 24 11 11 0 1000,0%

2 2

1 1

1 1

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1

1

1

1

1

2

2 2 0 0 0 0 1 1 0

1 1

2 2

0,13

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

35 m2 

4 m2

Spălătoreasă

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Educator muzical

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 375 m2

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 50

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET
Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Nimeni nu pleacă.

Toți copii de 3-7 ani sunt instituționalizați.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Paznic

Fochist

Asistent medical

Bucătar

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Asistent educator

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Educator muzical

2



0 0,00

0 0

0 0

nu nu

0 0,0

0 0,0

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

79,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

8

Realizat 81,00% 97,00% 73,00%

3,00% 27,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

da

nu

21,00%19,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 20

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

III. Domeniul Management

Extrabuget

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

792 m2

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

57

0,00

Avem nevoie de calculator cu conectare la internet, construirea pavilionului, pavaj 

pe teren, schimbarea gardului.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

3



50% 100%

19 0 0 1

576,50 301,92

Se respectă.

Asigurat cu medicamente pentru acordarea primului ajutor, în caz de leziuni ușoare, febră, infecții respiratorii.

25,20576,50

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Morbiditatea        

Bugetul permite funcţionarea instituţiei conorm cerinţelor.

13,87

Buget planificat 
Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

25,20 25,20 4,68

Buget aprobat Buget executat

65,60 65,60

lipsă 

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

4



Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

0Denumirea OO* 0,00

Acord de colaborare (da/nu) nu

Cotizația de aderare (mărime) 0,00

0

Cotizația lunară (mărime) 0,00

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu) nu

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală 0,0

0,00

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Parteneri

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Cadre didactice cu studii superioare, grad didactic II.

    3.4. Parteneriate colaborări

Participarea la seminare, cursuri de formare continuă.

Lipsa educatorului muzical

Lipsa specialiștilor calificați.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

nu

5



Puncte tari

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Îmbunătățirea condițiilor în IET. Construirea foișorului

Schimbarea gardului

Pavarea trotuarelor

Ameninţări

Planificarea în conformitate cu Standardele de învăţare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani, 

Curriculum pentru educația timpurie, 2019 și Cadrul de referință.

Procurarea materialelor didactice și formarea educatorului în lucru cu noile cerințe.

Lipsa materialelor didactice moderne, diversificate  și echipamentelor tehnice.

Din cauza pandemiei și instruirii la dispanță, programul instructiv-educativ nu a fost realizat în 

totalitate.

Puncte slabe

Ameninţări

Îmbunătățirea bazei tehnico - materiale în IET. Procurarea calculatorului și conectarea la internet. 

Schimbarea rețelei electrice.

Instalarea porții din metal.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico-materială învechită.

Puncte slabe

Participarea la seminare, cursuri de formare continuă. Lipsa specialiștilor calificați.

Ameninţări

Asigurarea instituției cu mobilier nou.

Nu este suficient mobilier pentru copii conform vârstelor.Încăperile sunt spațioase, luminoase, încăpătoare.

6



Îmbunătățirea condițiilor în IET. Construirea foișorului

Schimbarea gardului

Pavarea trotuarelor
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2017-2018 9 1

2018-2019 8 1

2019-2020 9 1

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă,4- 5 ani Grupă mixtă,6 _-_7 ani

APL

Public

6 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, 2_-7 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s. Lugovoe, r-n Soroca

RomănăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019 - 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie 

Soroca

Lugovoe

Alunelul

creşă-grădiniţă

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1



2017-2018 11 9 9 0 81,0%

2018-2019 11 8 8 0 73,0%

2019-2020 12 9 9 0 75,0%

2 2

1 1

1 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1

1

1

2 2 0 0 0 0 0 2 0

1 1

4 2

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2019

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Bucătar

Asistent de educator

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Nimeni nu pleacă

Toţi copiii din localitate de 2-7 ani frecventează grădiniţa.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Cabinet metodic (da/nu)

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 20

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

0

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 80,0

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

17,2

0,0

Paznic

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

2



0 0,00

0 0

0 0

nu nu

0 0,0

0 0,0

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

338,6

nuSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

30

0,00

Instituţia nu dispune de calculator cu conectare la internet,  telefonie fixă.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

Anul acesta nici un copil nu pleacă la școală.

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

0,00%0,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 28

Sală de festivități (metri pătrați)

0,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

0

Realizat 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00%

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

D. Dezvoltarea cognitivă 

0,00%

B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

3



50% 100%

9 0 0 0

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

10,80 10,80

Buget aprobat Buget executat

216,00 216,00

Nu dispunem de  cabinet medical.

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Salariu,alimentaţia,energia electrică.

Morbiditatea        

Buget planificat 
Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

474,30

Condiţiile sanitaro-igienice din instituţie sunt respectate cu stricteţe.

Nu suntem asiguraţi cu medicamente.

474,30

4



Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Educator cu vechime mare în muncă.

    3.4. Parteneriate colaborări

Participarea cadrului didactic la seminare, întruniri etc.

Cadru didactic fără studii superioare şi fără grad didactic.

Plecarea cadrelor didactice din IET. Nespecialişti în domeniu.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul Suma proiectului, lei

5



Balansarea preţurilor la strictul necesar de mărfuri.

Puncte slabe

Participarea cadrului didactic la seminare, întruniri etc. Plecarea cadrelor didactice din IET. Nespecialişti în domeniu.

Ameninţări

Susţinerea materială şi financiară din partea comunităţii locale. Posibilitatea obţinerii de fonduri 

extrabugetare.

Teren de joacă neamenajat.Dispunem de centre amenajate, panouri, literatură artistică suficientă. 

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

1. Creşterea calităţii actului instructiv-educativ din unitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Dezvoltarea unei personalităţi deschise spre învăţare continuă de succes.

Ameninţări

Planul de dezvoltare strategică. Proiectări conform cerinţelor curriculare.

Varietatea activităţilor curriculare şi extracurriculare. Interesul cadrelor pentru perfecţionare.

Grupă mixtă. Neimplicarea părinţilor în procesul educaţional.

 Scăderea natalităţii în comunitate. Familii plecate peste hotare. Copii nepregătiţi de şcoală.

Puncte slabe

Ameninţări

1. Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional conform Curriculum-ului educaţiei de vârstă timpurie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Educarea în spiritul respectării dreptului copilului.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi

6



1. Creşterea calităţii actului instructiv-educativ din unitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Dezvoltarea unei personalităţi deschise spre învăţare continuă de succes.
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Instrucțiuni privind completarea formularului Raportului de activitate pentru anul de studii 2017-2018, Instituții de educație timpurie

Variabila/domeniul Descrierea variabilei/domeniului

Raion/municipiu

Valori predefinite: 34 raioane/municipii și Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia (se 

alege din lista ascunsă)

Localitate Denumirea completă a localității

Denumirea instituţiei Denumirea completă a instituției de învățământ

Tipul instituţiei Tipul instituției (conform Codului educației)

Fondator/Autoritatea administrativă Fondatorul instituției/în subordinea cui se află instituția

Limba de instruire Limba de instruire (conform Codului educației)

Telefon Număr de telefon al instituției de învățământ

Adresa Adresa poștală a instituției de învățământ

E-mail Adresa e-mail a instituției de învățământ

Adresa web Pagina web a instituției de învățământ

Tipul de proprietate Valori predefinite: public; privat (se alege din lista ascunsă)

Program de activitate Intervalul de timp în care activează instituția

Nr. total de copii în IET Numărul total de copii din IET, la 31.05 (se calculează automat)

Nr. total de grupe în IET Numărul total de grupe în IET, la 31.05, inclusiv și grupele mixte

Real existenți
Numărul de copii real existenți în district, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Înscriși în IET
Numărul de copii care au fost înscriși în IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Frecventează IET
Numărul de copii care frecventează IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

din ei cu dizabilitate Numărul total de copii cu dizabilități, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru grupele mixte

Rata, %
Rata frecvenței pe fiecare tip de grupă, din copii înscriși în grupă, la fel și pentru grupele mixte

Nr. copii ce au plecat/vor pleca la școală
Numărul de copii de 6-7 ani, care au plecat la școală la 1 septembrie în anii precedenți și vor 

pleca la școală la 1 septembrie în anul curent

Succintă descriere:
Informație textuală succintă cu privire la cazul în care rata frecvenței copiilor de 6-7 ani este 

mai mică decât 100%, se vor indica motivele și acțiunile întreprinse

Vă rugăm să completaţi câmpurile de culoare verde din foaia 'Formular'  a acestui document (indicată în bara de etichete) în următorul mod: 

- verde de o nuanță deschisă - date textuale;

- verde de o nuanță mai închisă - număr întreg, real sau procent, după caz.

ATENȚIE!!!  Formularul este destinat pentru prelucrarea informațiilor de ordin statistic și general. Includerea și prelucrarea 

ulterioară a datelor cu caracter personal poate fi sancționată în condiţiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind 

Protecţia datelor cu caracter personal

Date generale

I. Domeniul Capacitate instituțională

    1.1. Numărul de copii pe vârste



Total personal didactic/de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 15.09.2017 Numărul total de tineri specialiști la data indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2017 Numărul total a personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic angajat pe parcursul anului Numărul total al personalului didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Total personal didactic/de conducere  la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 31.05.2018 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 31.05.2018 Numărul total de tineri specialiști la data  indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic plecat din instituţie Numărul total al personalului didactic plecat pe parcursul anului

Posturi vacante la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Motivul plecării personalului didactic Descriere textuală succintă cu indicarea motivelor plecării (conform CM)

Nr. total

Numărul total al personalului didactic (inclusiv director, educator, metodist, conducător 

muzical, psiholog, logoped, cadru didactic de sprijin, etc). Atenție! se calculează automat și va 

corespunde cu suma dintre Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)  și Nr. total fără grad didactic

Cu calificare în domeniul preşcolar (din nr. total)
Numărul total a personalului didactic cu calificare în domeniul preșcolar din numărul total al 

personalului didactic din instituție

Cu alte calificări, dar din domeniul pedagogiei (din nr. total) Numărul total a personalului didactic cu alte calificări, din domeniul pedagogiei

Cu alte calificări Numărul total a personalului didactic cu alte calificări

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)

Numărul total a personalului didactic deținător de grade didactice sau manageriale repartizat 

pe grade didactice: superior, întâi, doi. În cazul când se deține și grad didactic și managerial, 

cadrul didactice se include o singură dată 

Fără grad didactic (Nr. total/din ei tineri specialişti)
Numărul total a personalului didactic fără grad didactic. Numărul total de tineri specialiști fără 

grad didactic din numărul total de personal didactic fără grad didactic

Necesarul de cadre
Descriere textuală succintă a necesarului de cadre: funcții vacante în dependență de calificare, 

nr. de unități

Denumirea funcției
Denumirea funcției nondidactică și auxiliară conform statelor de personal aprobate ale 

instituției. Pentru fiecare funcție nondidactică sau auxiliară se utilizează rând separat

Nr. de angajați Numărul de angajați la funcția dată

Suprafața totală (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a instituției de învățământ

Nr. de blocuri/etaje Numărul de blocuri. Numărul de etaje

Nr. sălilor/ din ele utilizate Numărul total de săli. Numărul de săli utilizate din numărul total

1.4. Alte categorii de personal din  IET (situația la 31.05.2018)

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET (situația la 31.05.2018)

   1.5. Condiţii



Dormitor (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cabinet metodic (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) Numărul de locuri în instituție (copii)

Bucătărie (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a bucătăriei instituției

Punct medical (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a punctului medical

Teren de joacă (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a terenului de joacă

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 
Numărul de săli de sport în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor 

de sport

Sală de festivități (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii de festivități

Manuale, literatură didactică (nr.) Numărul total de manuale și literatură didactică luată la evidență

Literatură artistică (nr.) Numărul total de exemplare de literatură artisitică luată la evidență

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)
Numărul de calculatoare destinate pentru cadre didactice. Numărul de calculatoare destinate 

pentru cadre manageriale

Nr. de table interactive/Proiectoare Numărul de table interactive în instituție. Numărul de proiectoare în instituție

Conectare la Internet (da/nu)/nr. de calculatoare conectate
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de calculatoare conectate la 

rețeaua Internet din numărul total de calculatoare în instituție

Asigurare cu transport (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de canalizare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de încălzire (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Bloc sanitar în interior (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme  locomotorii 

(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Centru de resurse ((da/nu)/metri pătrați)
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de metri pătrați ai suprafeței 

totale a centrului de resurse

Alte săli (nr./metri pătrați) Număr de alte săli în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor

Observații, analize, constatări, nevoi Descriere textuală succintă, în dependenţă de specificul instituţiei

Nr. de copii în grupa/grupele pregătitoare Numărul total de copii evaluaţi în grupa/grupele pregătitoare pentru anul curent de studii

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi igienei personale
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

B. Dezvoltarea socio - emoţională
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

C. Capacităţi şi atitudini în învăţare
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

D. Dezvoltarea limbajului,  comunicării,  citirii şi scrierii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

E. Dezvoltarea cognitivă şi cunoașterea lumii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

II. Domeniul Proces educațional

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 

7 ani/rezultate (conform grilei de apreciere)



    2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea 

tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) pentru anii de 

studii 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

Informație textuală succintă

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

Extrabuget Extrabugetul, în lei

Principalele categorii de cheltuieli Principalele categorii de cheltuieli din bugetul executat

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate din bugetul executat (categorii/cantitate)

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul executat, în lei

Total copii alimentaţi Numărul total de copii alimentați în instituție

    din ei copii cu dizabilități Numărul de copii cu dizabilități alimentați din numărul total de copii alimentați 

Nr. zile-copii Numărul total de zile-copii pe instituție

Numărul de copii scutiți de plată 50% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 50%, din instituție

Numărul de copii scutiți de plată 100% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 100%, din instituție

Succintă descriere
Analiză succintă a cauzelor neexecutării bugetului aprobat, respectarea normelor financiare per 

copil, respectarea normelor fiziologice de consum 

Morbiditatea        Informație textuală succintă

Dotarea cabinetului medical cu inventar necesar Informație textuală succintă

Asigurarea cu medicamente Informație textuală succintă

Respectarea condițiilor sanitaro-igienice Informație textuală succintă

Parteneri Indicarea partenerilor. Pentru fiecare partener se utilizează rând separat

Denumirea Denumirea parteneriatului/proiectului

Impactul
Descriere textuală succintă referitor la impactul parteneriatului/proiectului/colaborării 

implementate

Suma proectului, lei Costul total al proiectului implementat, în lei

Existența OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Denumirea OO* Denumirea Organizației Obștești

Acord de colaborare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2018

III. Domeniul Management

    3.4. Parteneriate colaborări

3.4.1. Proiecte implementate

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2018

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor



Cont bancar al OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cotizația de aderare (mărime) Suma unică achitată de către membrii OO* la aderarea în organizație, în lei

Cotizația lunară (mărime) Suma achitată lunar de către membrii organizației obștești, în lei

Suma anuală a donațiilor, lei Suma totală a donațiilor pentru anul curent de studii, în lei

% realizat din suma anuală Suma cheltuită din totalul donațiilor pentru anul curent de studii, în %

Nominalizarea lucrărilor efectuate Denumirea lucrărilor efectuate din donațiile anuale

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate (cantitatea) din donațiile anuale

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale 

pentru cadrele didactice din instituţie 

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din 

instituţie

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor 

de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a 

procesului educaţional)

Procesul instructiv-educativ
Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Procesul instructiv-educativ

Obiective realizate pentru anul de studii 2017-2018. 

Indicatori de rezultat
Descriere textuală succintă

Obiective propuse pentru anul de studii 2018-2019. 

Indicatori de performanță
Descriere textuală succintă

* OO- Organizație obștească (Asociație Obștească, Fundație, etc.)

Analiza SWOT



2017-2018 12 1

2018-2019 12 1

2019-2020 11 1

2017-2018 2 2 2 0 100,0%

2018-2019 1 1 1 0 100,0%

2019-2020 1 1 1 0 94,0%

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă,-  ani Grupă mixtă, _-_Nimeni ani

APL

Public

10,5 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

2

1

1

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, 2_-7 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s. Malcauţi, r-n Soroca

RomănăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie 

Soroca

Malcauţi

Albinuţa

Creşă-grădiniţă

230-92-0-72

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1



2017-2018 10 10 10 0 100,0%

2018-2019 11 11 11 0 100,0%

2019-2020 10 10 10 0 100,0%

3 3

1 1

2 2

0 0

1 1

0 0

0 0

1 1

1

1

2

1

1

3 2 1 0 0 0 0 3 0

1 1

2 2

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2019

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Spălătoreasă

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Sobar

Bucătar

Ajutor de educator

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Nimeni nu pleacă

Toţi copiii frecventează grădiniţă, lipsesc doar din motiv de boală.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Cabinet metodic (da/nu)

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 25

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Manager

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 180,0

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

25,0

0,0

Paznic

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

2



0 0,00

0 0

0 0

nu nu

0 0,0

0 0,0

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

700,0

nuSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

nuSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

62

0,00

Instituţia nu dispune de sistem de încălzire, apeduct, conectare la telefonie fixă, 

internet.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

S-a creat un mediu creativ de învăţământ. Performanţele copiilor au crescut comparativ cu anii precedenţi.

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

0,00%0,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 55

Sală de festivități (metri pătrați)

100,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

C. Capacităţi şi atitudini în 

învăţare

0,00% 0,00%

1

Realizat 100,00% 82,00% 50,00%

18,00% 50,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi 

igienei personale

0,00%

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

D. Dezvoltarea limbajului,  

comunicării,  citirii şi scrierii

0,00%

B. Dezvoltarea socio - emoţională

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

3



50% 100%

11 0 233 0 4

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

10,00 10,00 0,00

Buget aprobat Buget executat

30,00 30,00

Nu dispunem de cabinet medical

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2018

Salariu,alimentaţie, combustibil,energia electrică.

Morbiditatea        

0,00

Buget planificat 

Pe parcursul anului cele mai dese îmbolnăviri s-au înregistratla sistemul resapirator cum ar fi: bronşite, laringite. 

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

0,00549,40

Condiţiile sanitaro-igienice din instituţie sunt respectate cu stricteţe.

Sîntem asiguraţi cu medicamente de primă necesitate cum ar fi: bint, lugol, iod, nurofen, extract de odolean, carbo detox,  hidroreg, citramon, acid formic, peroxid de hidrogen.

549,40 191,00
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Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Personal didactic cu grad didactic şi cu vechime în muncă de peste 25 ani. 

    3.4. Parteneriate colaborări

Diversitatea cursurilor de formare şi perfecţionare pentru cadrele didactice. 

Cadrele didactice nu folosesc suficient mijloacele moderne în activitatea didactică.

Plecarea cadrelor didactice din IET, pensionarea cadrelor şi lipsa tinerilor specialişti.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul Suma proiectului, lei

5



Scăderea din an în an a bugetului IET. Uzarea mobilierului din IET.

Puncte slabe

Diversitatea cursurilor de formare şi perfecţionare pentru cadrele didactice. Plecarea cadrelor didactice din IET, pensionarea cadrelor şi lipsa tinerilor specialişti.

Ameninţări

Implicarea cadrelor didactice şi manageriale la scrierea proiectelor. 

Reparaţia blocului sanitar interior.Amenajarea terenului de joacă, reparaţia gardului.

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

1. Îmbunătățirea condițiilor în IET. Conectarea apei, construcția casangeriei.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Implementarea noilor documente de politici educaționale. Asistarea la activități și verificarea documentației cadrelor didactice.

Ameninţări

Crearea şi implimentarea activităţilor de învăţare prin cooperare. Planificarea în conformitate cu Curricula 

şi Standardele.

Dezvoltarea unui parteneriat eficient cu familia, comunitatea etc.

Lipsa interesului părinţilor faţă de activitatea copilului în grădiniţă. 

 Rezistenţa la schimbare, familii plecate peste hotare.

Puncte slabe

Ameninţări

1. Motivarea cadrului didactic de a obţine grad didactic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Dezvoltarea unui parteneriat eficient cu părinţii şi instituţiile din raion.  

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi

6



1. Îmbunătățirea condițiilor în IET. Conectarea apei, construcția casangeriei.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Implementarea noilor documente de politici educaționale. Asistarea la activități și verificarea documentației cadrelor didactice.
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Instrucțiuni privind completarea formularului Raportului de activitate pentru anul de studii 2017-2018, Instituții de educație timpurie

Variabila/domeniul Descrierea variabilei/domeniului

Raion/municipiu

Valori predefinite: 34 raioane/municipii și Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia (se 

alege din lista ascunsă)

Localitate Denumirea completă a localității

Denumirea instituţiei Denumirea completă a instituției de învățământ

Tipul instituţiei Tipul instituției (conform Codului educației)

Fondator/Autoritatea administrativă Fondatorul instituției/în subordinea cui se află instituția

Limba de instruire Limba de instruire (conform Codului educației)

Telefon Număr de telefon al instituției de învățământ

Adresa Adresa poștală a instituției de învățământ

E-mail Adresa e-mail a instituției de învățământ

Adresa web Pagina web a instituției de învățământ

Tipul de proprietate Valori predefinite: public; privat (se alege din lista ascunsă)

Program de activitate Intervalul de timp în care activează instituția

Nr. total de copii în IET Numărul total de copii din IET, la 31.05 (se calculează automat)

Nr. total de grupe în IET Numărul total de grupe în IET, la 31.05, inclusiv și grupele mixte

Real existenți
Numărul de copii real existenți în district, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Înscriși în IET
Numărul de copii care au fost înscriși în IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Frecventează IET
Numărul de copii care frecventează IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

din ei cu dizabilitate Numărul total de copii cu dizabilități, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru grupele mixte

Rata, %
Rata frecvenței pe fiecare tip de grupă, din copii înscriși în grupă, la fel și pentru grupele mixte

Nr. copii ce au plecat/vor pleca la școală
Numărul de copii de 6-7 ani, care au plecat la școală la 1 septembrie în anii precedenți și vor 

pleca la școală la 1 septembrie în anul curent

Succintă descriere:
Informație textuală succintă cu privire la cazul în care rata frecvenței copiilor de 6-7 ani este 

mai mică decât 100%, se vor indica motivele și acțiunile întreprinse

Vă rugăm să completaţi câmpurile de culoare verde din foaia 'Formular'  a acestui document (indicată în bara de etichete) în următorul mod: 

- verde de o nuanță deschisă - date textuale;

- verde de o nuanță mai închisă - număr întreg, real sau procent, după caz.

ATENȚIE!!!  Formularul este destinat pentru prelucrarea informațiilor de ordin statistic și general. Includerea și prelucrarea 

ulterioară a datelor cu caracter personal poate fi sancționată în condiţiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind 

Protecţia datelor cu caracter personal

Date generale

I. Domeniul Capacitate instituțională

    1.1. Numărul de copii pe vârste



Total personal didactic/de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 15.09.2017 Numărul total de tineri specialiști la data indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2017 Numărul total a personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic angajat pe parcursul anului Numărul total al personalului didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Total personal didactic/de conducere  la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 31.05.2018 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 31.05.2018 Numărul total de tineri specialiști la data  indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic plecat din instituţie Numărul total al personalului didactic plecat pe parcursul anului

Posturi vacante la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Motivul plecării personalului didactic Descriere textuală succintă cu indicarea motivelor plecării (conform CM)

Nr. total

Numărul total al personalului didactic (inclusiv director, educator, metodist, conducător 

muzical, psiholog, logoped, cadru didactic de sprijin, etc). Atenție! se calculează automat și va 

corespunde cu suma dintre Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)  și Nr. total fără grad didactic

Cu calificare în domeniul preşcolar (din nr. total)
Numărul total a personalului didactic cu calificare în domeniul preșcolar din numărul total al 

personalului didactic din instituție

Cu alte calificări, dar din domeniul pedagogiei (din nr. total) Numărul total a personalului didactic cu alte calificări, din domeniul pedagogiei

Cu alte calificări Numărul total a personalului didactic cu alte calificări

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)

Numărul total a personalului didactic deținător de grade didactice sau manageriale repartizat 

pe grade didactice: superior, întâi, doi. În cazul când se deține și grad didactic și managerial, 

cadrul didactice se include o singură dată 

Fără grad didactic (Nr. total/din ei tineri specialişti)
Numărul total a personalului didactic fără grad didactic. Numărul total de tineri specialiști fără 

grad didactic din numărul total de personal didactic fără grad didactic

Necesarul de cadre
Descriere textuală succintă a necesarului de cadre: funcții vacante în dependență de calificare, 

nr. de unități

Denumirea funcției
Denumirea funcției nondidactică și auxiliară conform statelor de personal aprobate ale 

instituției. Pentru fiecare funcție nondidactică sau auxiliară se utilizează rând separat

Nr. de angajați Numărul de angajați la funcția dată

Suprafața totală (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a instituției de învățământ

Nr. de blocuri/etaje Numărul de blocuri. Numărul de etaje

Nr. sălilor/ din ele utilizate Numărul total de săli. Numărul de săli utilizate din numărul total

1.4. Alte categorii de personal din  IET (situația la 31.05.2018)

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET (situația la 31.05.2018)

   1.5. Condiţii



Dormitor (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cabinet metodic (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) Numărul de locuri în instituție (copii)

Bucătărie (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a bucătăriei instituției

Punct medical (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a punctului medical

Teren de joacă (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a terenului de joacă

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 
Numărul de săli de sport în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor 

de sport

Sală de festivități (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii de festivități

Manuale, literatură didactică (nr.) Numărul total de manuale și literatură didactică luată la evidență

Literatură artistică (nr.) Numărul total de exemplare de literatură artisitică luată la evidență

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)
Numărul de calculatoare destinate pentru cadre didactice. Numărul de calculatoare destinate 

pentru cadre manageriale

Nr. de table interactive/Proiectoare Numărul de table interactive în instituție. Numărul de proiectoare în instituție

Conectare la Internet (da/nu)/nr. de calculatoare conectate
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de calculatoare conectate la 

rețeaua Internet din numărul total de calculatoare în instituție

Asigurare cu transport (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de canalizare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de încălzire (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Bloc sanitar în interior (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme  locomotorii 

(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Centru de resurse ((da/nu)/metri pătrați)
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de metri pătrați ai suprafeței 

totale a centrului de resurse

Alte săli (nr./metri pătrați) Număr de alte săli în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor

Observații, analize, constatări, nevoi Descriere textuală succintă, în dependenţă de specificul instituţiei

Nr. de copii în grupa/grupele pregătitoare Numărul total de copii evaluaţi în grupa/grupele pregătitoare pentru anul curent de studii

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi igienei personale
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

B. Dezvoltarea socio - emoţională
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

C. Capacităţi şi atitudini în învăţare
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

D. Dezvoltarea limbajului,  comunicării,  citirii şi scrierii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

E. Dezvoltarea cognitivă şi cunoașterea lumii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

II. Domeniul Proces educațional

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 

7 ani/rezultate (conform grilei de apreciere)



    2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea 

tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) pentru anii de 

studii 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

Informație textuală succintă

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

Extrabuget Extrabugetul, în lei

Principalele categorii de cheltuieli Principalele categorii de cheltuieli din bugetul executat

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate din bugetul executat (categorii/cantitate)

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul executat, în lei

Total copii alimentaţi Numărul total de copii alimentați în instituție

    din ei copii cu dizabilități Numărul de copii cu dizabilități alimentați din numărul total de copii alimentați 

Nr. zile-copii Numărul total de zile-copii pe instituție

Numărul de copii scutiți de plată 50% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 50%, din instituție

Numărul de copii scutiți de plată 100% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 100%, din instituție

Succintă descriere
Analiză succintă a cauzelor neexecutării bugetului aprobat, respectarea normelor financiare per 

copil, respectarea normelor fiziologice de consum 

Morbiditatea        Informație textuală succintă

Dotarea cabinetului medical cu inventar necesar Informație textuală succintă

Asigurarea cu medicamente Informație textuală succintă

Respectarea condițiilor sanitaro-igienice Informație textuală succintă

Parteneri Indicarea partenerilor. Pentru fiecare partener se utilizează rând separat

Denumirea Denumirea parteneriatului/proiectului

Impactul
Descriere textuală succintă referitor la impactul parteneriatului/proiectului/colaborării 

implementate

Suma proectului, lei Costul total al proiectului implementat, în lei

Existența OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Denumirea OO* Denumirea Organizației Obștești

Acord de colaborare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2018

III. Domeniul Management

    3.4. Parteneriate colaborări

3.4.1. Proiecte implementate

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2018

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor



Cont bancar al OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cotizația de aderare (mărime) Suma unică achitată de către membrii OO* la aderarea în organizație, în lei

Cotizația lunară (mărime) Suma achitată lunar de către membrii organizației obștești, în lei

Suma anuală a donațiilor, lei Suma totală a donațiilor pentru anul curent de studii, în lei

% realizat din suma anuală Suma cheltuită din totalul donațiilor pentru anul curent de studii, în %

Nominalizarea lucrărilor efectuate Denumirea lucrărilor efectuate din donațiile anuale

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate (cantitatea) din donațiile anuale

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale 

pentru cadrele didactice din instituţie 

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din 

instituţie

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor 

de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a 

procesului educaţional)

Procesul instructiv-educativ
Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Procesul instructiv-educativ

Obiective realizate pentru anul de studii 2017-2018. 

Indicatori de rezultat
Descriere textuală succintă

Obiective propuse pentru anul de studii 2018-2019. 

Indicatori de performanță
Descriere textuală succintă

* OO- Organizație obștească (Asociație Obștească, Fundație, etc.)

Analiza SWOT



2017-2018 65 3 20 20 20 0 100,0%

2018-2019 65 3 20 20 20 0 100,0%

2019-2020 65 3 17 0 0 0,0% 14 0 0 0,0% 20 20 20 0 100,0%

2017-2018 25 25 25 2 100,0% 20 20 20 0 100,0%

2018-2019 25 25 25 2 100,0% 20 20 20 0 100,0%

2019-2020 25 25 25 2 100,0% 20 20 20 0 100,0%

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

SOROCA

NIMEREUCA

NISTREANCA

GRADINITA

23092421

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s.NIMEREUCA,r.SOROCA

valentinagraur1959@gmail.com

ROMINALimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

19

20

18

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _-_ ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

PRIMARIIA ,com.NIMEREUCA

public

5zile,9ore\12oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani
1

mailto:valentinagraur1959@gmail.com
mailto:valentinagraur1959@gmail.com
mailto:valentinagraur1959@gmail.com
mailto:valentinagraur1959@gmail.com
mailto:valentinagraur1959@gmail.com
mailto:valentinagraur1959@gmail.com
mailto:valentinagraur1959@gmail.com
mailto:valentinagraur1959@gmail.com
mailto:valentinagraur1959@gmail.com


2017-2018

2018-2019

2019-2020

8 8

1 1

7 7

0 0

1 1

0 0

0 0

0 0

1

1

2

1

1

3

8 8 0 0 0 0 8 0 0

2 1

3\3

0,00

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

30,0

0,0

PAZNIC

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

0

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 495,0

DA

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 65

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Cabinet metodic (da/nu)

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

CADRELE DIDACTICE NU PLEACA DIN IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

SEF GOSPODARESC

ASISTENT DE EDUCATOR

BUCATAR

AJUTOR DE BUCATAR

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

FOCHIST

NU

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

ASIGURATI CU CADRE AUXILIARE

2



0

1 1

0 0

da da

0 0,0

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

D. Dezvoltarea cognitivă 

0,00%

B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

71,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

19

Realizat 95,00% 90,00% 59,00%

10,00% 41,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00%

da

nu

29,00%5,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 100

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

ANALIZIND PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIVPE ANUL DE INVATAMINT 2019-2020 AM CONSTATAT:NIVELUL COMPETENTELOR COPIILOR,DETERMINATE DE 

SARCINILECIRCULARE SISI DE SIDC AU CRESCUT COMPARATIV CUANUL DE STUDII 2018-2019,ACEASTA SE DATOREAZA EDUCATORILOR ,CARE AU INSTRUIT COPII,AMBELE 

EDUCATOARE DETININD STUDII SUPERIOARE IN DOMENIUL EDUCATII SI DEASEMENEA GRAD 2 DIDACTIC.PERMANENT PARTICIPA LA SEMINARE LOCALE,RAIONALE SI 

CURSURI DE INSTRUIRE.

III. Domeniul Management

Extrabuget

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

500,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

87

0,00

1,ESTE NEVOIE DESURSE FINANCIARE PENTRU FINISAREAFEPARATIEI 

BLOCULUI SECUNDAR,PENTRU A DESCHIDE O GRUPA DE CRESASI A 

PUTEA CUPRINDE CU INSTRUIREA TOTI COPII MICI DIN LOCALITATE . 

2.REPARATIA VECEULUI DIN CURTEA GRADINITEI                                          

3.REPARATIA BECIULUI,PENTRU PASTRAREA 

LEGUMELOR,FRUCTELOR.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

3



50% 100%

65 2 4809 0 4

ALIMENTATIA COPIILOR

COMBUSTIBIL{CARBUNE,LEMN)

GAZ PROPAN

MEDICAMENTE

INTERNET

1132,50 646,90

DA

SATISFACATOR

0,001477,60

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

REPARATII COSMETICE IN TOATE GRUPELE.          

SALARIILE

ABONARE

POMPA DE APA

UTILAJE DE BUCATARIE

Morbiditatea        

MIJLOACELE FINANCIARE CU GREU NE AGUNG LA INTOCMIREA MENIURILOR ALIMENTARE,AVIND IN VEDERE CRESTEREA PRETURILOR LA PRODUCTELE ALIMENTARE.

PERDELE

45,70

Buget planificat 

16-CAZURI DE BOLI RESPIRATORII,DINTRE CARE 4-CAZURI CRONICE.

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

PROCURAREA 

COMBUSTILUI(CARBUNE,LEMN,GAZ)

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

72,00 72,00 14,70

Buget aprobat Buget executat

180,00 180,00

NU ADISPUNEM DE CABINET MEDICAL

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

4



Bunuri procurate

Impactul

Interactiunea de invatamint in scopul de aasiguracontinuitateaintre gradinita si 

scoala.

Stimularea si cultivarea interesului pentru carte si lectura la copii.

0,00

0,00

Suma proiectului, lei

Denumirea OO*

Acord de colaborare (da/nu) NU

PAS CU PAS SPRE VIATA DE SCOLAR

Cotizația de aderare (mărime)

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu) NU

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Parteneri

GIMNAZIUL DIN NIMEREUCA

BIBLIOTECA SATEASCA CARTE-PRIETENA NOASTRA

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Standardele profesionale pentru cadrele didactice reprezinta un reper important in monitorizarea calitatii 

pregatirii profesionale a cadrelor didactice din sistemul de educatie timpurie.Promovarea unui sistem de 

valori in concordanta cu idealul educational. Majoritatea cadrelor cu studii superioare pedagojice 

prescolare, toate cadrele didactice detin grad didactic-2

    3.4. Parteneriate colaborări

Intilniri si activitati comune ale cadrelor didactice in afara programului de lucru (organizarea unor 

schimburi de experienta cu educatori si gradinite din sctor,raion). Mentinerea educatiei de calitate : 

interactiunile educator-copil si copil-copil.

Migratia lucratorilor tehnici ,motivul -salariul mic.,lipsa specialistilor in teritoriu-logoped,psiholog

Reeducarea unor unitati de personal din cauza insuficientei bugetare;indiferenta parintilor de a se implica 

in activitatea institutiei;cursurile de reciclare in institutiele abilitate  nu raspund totalmente necesitatilor 

cadrelor didactice. 

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

NU

5



Puncte tari

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Pefectionarea sistemului de instruire continua a educatorilor , dezvoltarea deprinderilor manageriale si profesionale in vederea perfectionarii serviciilor ce tin de dezvoltarea timpurie a copiilor.                             

Sensibilizarea si instruirea cadrelor didactice in vederea incluziunii copiilor cu CES in institutiile prescolare.                                                                                                                                                            Imbogatirea 

continutului, perfectionarea tehnologiilor si metodelor de dezvoltare a gindirii critice in invatamintul prescolar.                                                                                                                                                                                     

Dezvoltarea abilitatilor de planificare si organizare a invatarii experimentale si semnificative pentru copii de virsta prescolara.

Ameninţări

Realizarea proiectelor tematice corespunzatoare particularitatilor de virsta.

Participarea cadrelor didactice la seminarele metodice la nivel local si raional. 

Implicarea slaba a parintilor in promovarea activitatilor copiilor in centre. Statul prevede surse minime 

pentru diverse perfectionari pentru cadrele didactice.

Plecarea cadrelor didactice tinere peste hotare, din cauza ca nu sint motivati financiar, comparativ cu 

cerintele din ce in ce mai mari , din partea parintilor.

Puncte slabe

Ameninţări

Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala, de intelegere si utilizarea corecta a semnificatiilor, structurilor verbale.                                                                                                                                                                       

Cunoasterea unor elemente de istorie, geografie, religie, care definesc portretul spiritual al poporului român.                                                                                                                                                                         Cunosc ce 

iseamna un program de viata sanatos.                                                                                                                                                                                                                                                                                        Copii au invatat 

sa tina cont de dorintele celorlalti si sa respecte drepturile altor copii

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Salarii mici la personalul auxiliar. Lipsa fondurilor financiare

Puncte slabe

Intilniri si activitati comune ale cadrelor didactice in afara programului de lucru (organizarea unor 

schimburi de experienta cu educatori si gradinite din sctor,raion). Mentinerea educatiei de calitate : 

interactiunile educator-copil si copil-copil.

Reeducarea unor unitati de personal din cauza insuficientei bugetare;indiferenta parintilor de a se implica 

in activitatea institutiei;cursurile de reciclare in institutiele abilitate  nu raspund totalmente necesitatilor 

cadrelor didactice. 

Ameninţări

Amplasarea geografica a gradinitei intrun loc pitoresc in apropierea riului Nistru, departe de sursele de 

transport. Gradinita renovata, mobilata conform cerintelor igieno-sanitare.

Lipsa salii de sport, a inventarului sportiv, lipsa salii de festivitati. Sistemul de ventilare lasa de dorit, lipsa 

de locuri pentru copii de virsta de cresa.

Gradinita renovata,teren de joaca frumos amenajat.Asigurarea cu apa rece curgatoare,apa calda,sistem de 

canalizare,incalzire autonoma.

6



Pefectionarea sistemului de instruire continua a educatorilor , dezvoltarea deprinderilor manageriale si profesionale in vederea perfectionarii serviciilor ce tin de dezvoltarea timpurie a copiilor.                             

Sensibilizarea si instruirea cadrelor didactice in vederea incluziunii copiilor cu CES in institutiile prescolare.                                                                                                                                                            Imbogatirea 

continutului, perfectionarea tehnologiilor si metodelor de dezvoltare a gindirii critice in invatamintul prescolar.                                                                                                                                                                                     

Dezvoltarea abilitatilor de planificare si organizare a invatarii experimentale si semnificative pentru copii de virsta prescolara.
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2017-2018

2018-2019

2019-2020

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Anul de 

studii

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

OLSDI  Soroca

public

9 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _3-7_ ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s. Niorcani

buzila.64@mail.ru

romanaLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

s.Niorcani

SPG  ,, Mihai Secara "

scoala primara - gradinita

67578500

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Real 

existenți

1

mailto:buzila.64@mail.ru
mailto:buzila.64@mail.ru
mailto:buzila.64@mail.ru
mailto:buzila.64@mail.ru
mailto:buzila.64@mail.ru
mailto:buzila.64@mail.ru
mailto:buzila.64@mail.ru
mailto:buzila.64@mail.ru
mailto:buzila.64@mail.ru


2017-2018 15 12 12 0 100,0%

2018-2019 19 19 19 0 100,0%

2019-2020 20 14 14 1 100,0%

3 2

1 1

2 1

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 2 1 0 0 0 1 2 1

1

2

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

un cadru didactic este in concediu 

de ingrijire a copilului

se observa o crestere a numarului de copii

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

din ei cu 

dizabilitate

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Necesarul de cadre
Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Motivul plecării cadrelor didactice

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 60m.p

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

Rata, %

Capacitatea după proiect (nr. de locuri)

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

bucatar

fochisti 

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

da

nu

nu avem nevoie

Cabinet metodic (da/nu)

Dormitor (da/nu)

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

nu este nevoie
Fără grad didactic

m. auxiliar , paznic

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje Necesarul de cadre auxiliare și 

nondidactice

20 m.p

0,0

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

asistent de educator

II

   1.5. Condiţii

2



0

1

0

da

0

10m.p

III. Domeniul Management

Extrabuget Bunuri procuratePrincipalele categorii de cheltuieli

Teren de joacă (metri pătrați)

Sală de festivități (metri pătrați)

Sistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

II. Domeniul Proces educațional

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

lipsa terenului de joaca (mobilier )

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

da

0,00

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

Observații, analize, constatări, nevoi

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) da

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

50m.p

da

Bloc sanitar în interior (da/nu)

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0

Realizat

da

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

da

nu

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

Literatură artistică (nr.)

3



14 1 1848

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

in institutie zilnic se respecta regulile sanitaro - igienice

nu avem cabinet medical

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

19,4058,30 58,30

Buget aprobat Buget executat

526,30

Morbiditatea        

copiii sunt alimentati de 3 ori in zi . In alimentatie zilnic se foloseste : carne , peste ,oua ,lactate , sucuri , legume , crupuri , etc

Buget planificat 

sunt medicamente de prima necesitate

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

salarii , indemnizatii526,30

4



Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

cadre didactice calificate in domeniu

    3.4. Parteneriate colaborări

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală 0,0

0,00

Nominalizarea lucrărilor efectuate
Existența OO* (da/nu) nu

Cont bancar al OO*(da/nu)

vreau sa fiu sanatos

Cotizația lunară (mărime) 0,00

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

nu

CMF

0,00

Denumirea OO*

eu merg la gradinita

Parteneri

APL

Acord de colaborare (da/nu) nu

Cotizația de aderare (mărime)

Bunuri procurate

Impactul

discutii cu parintii

medicul de familie citeste ore despre sanatate
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    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

literatura artistica si metodica este ; mobilier este

de creat un mediu securizant favorizabil pentru procesul instructiv educativ 

copiii sunt bine pregatiti catre scoala

zilnic s-au realizat cu copiii diferite activitati , jocuri , etc

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Oportunităţi
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de creat un mediu securizant favorizabil pentru procesul instructiv educativ 
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2017-2018 94 4 19 18 0 94,7% 23 20 0 86,9%

2018-2019 96 4 19 16 0 84,2% 24 21 0 87,5%

2019-2020 90 4 9 9 0 100,0% 20 18 0 90,0%

2017-2018 14 14 0 100,0% 25 24 0 96,0% 19 18 0 94,7%

2018-2019 14 12 0 87,7% 18 15 0 83,3% 21 20 0 95,2%

2019-2020 20 17 0 85,0% 27 24 1 88,8% 14 14 2 100,0%

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Soroca

IET nr.1 ,,Prichindel''

Grădiniță

0.230.2.33.18

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

str.Independenței 52

grădinita.1@mail.ru

RomînăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

23

21

14

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _-_ ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Primăria Soroca

public

5zile/săptămînă,10.5ore/ziProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani
1

mailto:gr%C4%83dinita.1@mail.ru
mailto:gr%C4%83dinita.1@mail.ru
mailto:gr%C4%83dinita.1@mail.ru
mailto:gr%C4%83dinita.1@mail.ru
mailto:gr%C4%83dinita.1@mail.ru
mailto:gr%C4%83dinita.1@mail.ru
mailto:gr%C4%83dinita.1@mail.ru
mailto:gr%C4%83dinita.1@mail.ru
mailto:gr%C4%83dinita.1@mail.ru


2017-2018

2018-2019

2019-2020

9 8

1 1

8 7

0 0

3 2

0 0

0 1

1 1

4

1

1

1

1

1

2

8 8 0 0 1 0 5 2 0

2 1

18 18

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

70 m.p

10 m.p

Ajutor de bucătar

paznic

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

lucrător muzical

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 350 m.p

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 85

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET
Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Lucrător muzical plecat în concediu pentru îngrijirea 

copilului.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

spălătoriasă

Asistentul medical

Asistentul educatorului

Buc[tar

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Șef de gospodărie

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

0

2



0

1 1

1

da

0

0

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

64,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

14

Realizat 78,00% 85,20% 68,00%

14,80% 32,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

da

nu

36,00%22,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 35

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

Pocesul instructiv-educativ s-a petrecut sistematic,copiii au primit bune cunoștințe în toate domeniile de dezvoltare.Rezultatele sunt bune,dar era de dorit să fie mai bune.Motivul este că copiii nu au 

fregventat grădinița din cauza situației de carantină,unii copii nu au avut posibilitatea să se ocupe la distanță.

III. Domeniul Management

Extrabuget

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

0,21 ha

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

65

56 m.p

Reparația unui coridor,reparația cosmetică a sălilor de grupă,amenajarea terenului 

de joc,procurarea inventarului pentru jocurile copiilor.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

3



50% 100%

90 3 2586 10 1

2481,40 661,60

Pentru procurarea medicamentelor au fost planificate 1000lei

2481,40

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Morbiditatea        

Pentru ali mentația copiilor au fost planificați bani conform normelor.Pentru procurări s-au planificat foarte puțini bani ,numai pentru necesarul de detergenți.Pentru reparația capitală a unui pavilion -41mii400lei.

55,20

Buget planificat 

Pe perioada lucrată au fost înregistrate îmbolnăviri ------IRVA-10,BRONȘITE--5,ANGINĂ--2,VARICELĂ---1

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

171,20 171,20

Buget aprobat Buget executat

449,30 445,60

PARȚIAL

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice
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Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

Denumirea OO*

Acord de colaborare (da/nu)

Cotizația de aderare (mărime)

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Parteneri

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Educatori cu vechime în muncă cu experiență bogată. Patru educatori dețin gradul didactic doi și unul -

gradul didactic superior. Lucrul insructiv-educativ s-a planificat sistematic. La bază au stat Curricuculumul 

, Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la 0-7ani, Cadrul de referință al educației timpurii și altă 

literatură metodică. 

    3.4. Parteneriate colaborări

Am putea implica părinții în organizarea excursiiiîlor,distracțiilor,competiții sportive.

Lipsa  lucrătorului  muzical care să poată sistematic organiza activități de cultură fizică, gimnastică sub 

acompaniament muzical.

Copii sunt mai ageri,mai activi dacă activitățile se petrec sub acompanimet.Altfel rezultatul este mai slab.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT
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Puncte tari

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

 1. Organizarea unui mediu securizant, stimulativ de cultură igienică. Ind.Respectarea cerințelor de securitate a vieții și sănătății copiilor,educarea cerințelor cultural-igienice.                                                                                   

2. Dezvoltarea capacităților de vorbire și comunicare expresivă. Ind.Să identifice rime, frămîntări de limbă în jocuri, poezii, cîntece.                                                                                                                            3. 

Dezvoltarea la copii a bazei senzoriale, a cunoașterii prin acțiuni: exprimare, observare, expermentare. Ind.Să observe obiectele,să măsoare,să compare,să identifice.                                                                         4. 

Dezvoltarea și constituirea sistemului de atitudini emoționale personale și sociale. Ind.Să manifeste atitudini pozitive față de alte persoane,animale, plante.

Ameninţări

Educatorii au lucrat sistematic cu copiii. Frecvența a fost bună și copiii au primit cunoștințe bune.

Părinții primesc consultații prin telefon și trebuie să lucreze individual cu copiii lor în timpul liber și vara.

Pe perioada de carantină nu toți copiii au avut posibilitate să participe la activități din diferite motive și 

au primit consultații părinții, dar nu au fost evaluați de către educatori.

Copiii care nu se vor ocupa le va fi greu să recupereze, iar la școală mai greu vor înțelege materialul.

Puncte slabe

Ameninţări

1. Dezvoltarea fizică și fortificarea sănătății. IND.-Merge ,aleargă,coordoniază mișcările,improviziază mișcări de dans.                                                                                                                                                                             

2. Dezvoltarea personală, emoțională, comportamentului social. Ind.Se implică în activități și relații prietenești cu alți copii,își asumă responsabilități.                                                                                                        3. 

Dezvoltarea  limbajului și comunicării. Ind.Comunică cu alți copii alcătuind propoziții, povestioare, recită poezii.                                                                                                                                                                       4. 

Dezvoltarea cognitivă,a gîndirii, perceperea unor fenomene ale naturii. Ind.Compară unele acțiuni, evenimente, identifică importanța unor acțiuni.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Copiii pot pleca în instituții cu condiții mai bune.

Puncte slabe

Am putea implica părinții în organizarea excursiiiîlor,distracțiilor,competiții sportive. Copii sunt mai ageri,mai activi dacă activitățile se petrec sub acompanimet.Altfel rezultatul este mai slab.

Ameninţări

PROCURAREA MOBILIERULUI,REPARAȚIE CAPITALĂ ÎN GRUPE, REPARAȚIA TERENULUI DE 

JOC.

Spațiu  mic. Mobilier învechit.Centre de activitate lucrative, literatură metodică, literatură artistică, calculator.
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 1. Organizarea unui mediu securizant, stimulativ de cultură igienică. Ind.Respectarea cerințelor de securitate a vieții și sănătății copiilor,educarea cerințelor cultural-igienice.                                                                                   

2. Dezvoltarea capacităților de vorbire și comunicare expresivă. Ind.Să identifice rime, frămîntări de limbă în jocuri, poezii, cîntece.                                                                                                                            3. 

Dezvoltarea la copii a bazei senzoriale, a cunoașterii prin acțiuni: exprimare, observare, expermentare. Ind.Să observe obiectele,să măsoare,să compare,să identifice.                                                                         4. 

Dezvoltarea și constituirea sistemului de atitudini emoționale personale și sociale. Ind.Să manifeste atitudini pozitive față de alte persoane,animale, plante.
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2017-2018 81 4 23 23 0 100,0%

2018-2019 78 4 24 22 0 91,7%

2019-2020 91 4 26 26 0 100,0%

2017-2018 22 22 0 100,0% 23 23 0 100,0% 13 13 0 100,0%

2018-2019 22 20 0 90,9% 21 20 0 95,2% 11 10 0 90,9%

2019-2020 24 24 0 100,0% 21 21 0 100,0% 20 20 0 100,0%

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

APL Soroca

public

10,5Program de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

13

11

20

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _-_ ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

or.Soroca, str.Calea Bălțului 33

vera.jitari@mail.ru

românăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Soroca

IET nr.5 Andrieș

Grădiniță

23023361

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1

mailto:vera.jitari@mail.ru
mailto:vera.jitari@mail.ru
mailto:vera.jitari@mail.ru
mailto:vera.jitari@mail.ru
mailto:vera.jitari@mail.ru
mailto:vera.jitari@mail.ru
mailto:vera.jitari@mail.ru
mailto:vera.jitari@mail.ru
mailto:vera.jitari@mail.ru


2017-2018

2018-2019

2019-2020

9 9

1 1

8 8

0 0

1 1

0 0

0 1

0 0

1

5

2

1

2

1

1

9 9 0 0 0 0 8 1 1

1 2

5 5

0,00

da

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Muncitor

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Paznic

Șef de gospodărie

Asistent medical

Asistent al educatorului

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Vârsta de pensionare

Spațiul instituției permite oferirea serviciilor de educație și instruire tuturor copiilor din teritoriu.  

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 90

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

0

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 710,0

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

40,0

14,0

Bucătar

Spălătoreasă

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

2



0 0,00

0 1

0 0

da da

0 0,0

0 0,0

360,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

10

80,00

Reparația capitală a tuturor încăperilor de grupă și a blocurilor sanitare. 

Construirea a două terase de vară pentru copii. Modernizarea spațiilor existente cu 

mobilier nou. Reparația capitală a acoperișului. Schimbarea gardului în jurul 

instituției.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

În urma evaluărilor petrecute cu copiii și a monitorizării pregătirii copiilor pentru școală, în baza Standardelor de învățare și dezvoltare a copiilor de la 0 la 7 ani, s-au constatat performanțe atinse de copii 

la domeniile de dezvoltare: Domeniul A - cu 2%, Domeniul B - cu 3%, Domeniul C- cu 2%, Domeniul D- cu 2 %.

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

17,00%8,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 30

Sală de festivități (metri pătrați)

82,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,30% 2,00%

22

Realizat 92,00% 89,70% 75,00%

10,00% 23,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 1,00%

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)
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50% 100%

91 0 2924 3 1

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

185,80 185,80

Buget aprobat Buget executat

485,10 481,40

dotat

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

salarizare, obiecte de uz casnic, achitarea serviciilor de 

întreținere a instituției: apă, canalizare, energie electrică, 

obiecte de uz casnic, uscător pentru lengerie, congelator, 

draperii, jucării.

Morbiditatea        

Meniul a fost variat, copiii au primit în alimentare toate produsele necesare. Pentru respectarea integrală a normelor naturale, este necesar de a majora normele financiare per copil.

64,40

Buget planificat 

95 îmbolnăviri

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

2495,60

Se respectă

Asigurat cu medicamente de prim ajutor

2595,60 712,20

4



Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

1.Cadre didactice calificate, cu grad didactic; 2. Formarea continuă a cadrelor didactice; 3.Parteneriatul cu 

părinții și școala; 

    3.4. Parteneriate colaborări

1.Formarea Asociației de părinți pentru dezvoltarea bazei materiale a instituției; 2.Instruirea cadrelor 

didactice în utilizarea tehnologiilor informaționale.

1.Număr mare de copii în grupe; 2.Dotarea insuficientă cu materiale didactice și jucării; 3.Lipsa teraselor 

de vară pentru copii.

1.Mobilier uzat, învechit  și insuficient; 2.Buget insuficient al instituției pentru modernizarea și 

aprovizionarea cu inventar, materiale didactice; 3.Buget insuficient pentru reparația capitală a instituției, 

inclusiv a blocurilor sanitare.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

5



1.Afectarea calității procesului instructi-educativ din cauza unei baze tehnico-materiale precare.

Puncte slabe

1.Formarea Asociației de părinți pentru dezvoltarea bazei materiale a instituției; 2.Instruirea cadrelor 

didactice în utilizarea tehnologiilor informaționale.

1.Mobilier uzat, învechit  și insuficient; 2.Buget insuficient al instituției pentru modernizarea și 

aprovizionarea cu inventar, materiale didactice; 3.Buget insuficient pentru reparația capitală a instituției, 

inclusiv a blocurilor sanitare.

Ameninţări

1.Amenajarea terenurilor de joacă cu suportul părinților; 2.Procurarea mobilierului pentru grupe; 

3.Înaintarea proiectelor de finanțare a reparației blocurilor sanitare.

1.Lipsa unei Asociații de părinți pentru susținerea și dezvoltarea  bazei materiale a instituției; 2.Reparația 

capitală a instituției; 3.Dotarea terenurilor de joacă cu inventar necesar

1.În vederea conservării energiei termice, au fost schimbate geamurile și ușile instituției; 2.Instituția esgte 

conectată la cazangeria autonomă; 3.Instituția are conexiune la internet.

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

1.Implementarea curriculumului de educație și dezvoltare a copilului; 2.Implementarea Standardelor de dezvoltare a copiilor de la 0 la 7 ani; 3. Pregătirea calitativă a copiilor către școală; 4.Îmbunătățirea bazei 

tehnico-materiale a instituției; 5. Realizarea parteneriatului cu părinții.

Ameninţări

1.Respectarea noilor politici educaționale; 2.Implimentarea noului curriculum; 3.Implimentarea 

Standardelor de învățare și dezvoltarea a copiilor de la 0 la 7 ani; 4.Cadre calificate.

1.Includerea copiilor în grupe după vârstă; 2.Spații corespunzătoare numărului de copii; 3.Utilizarea 

tehnologiilor informaționale în procesul instructiv-educativ.

1.Insuficiența de materiale didactice; 2.Terenuri de joacă slab dotate.

1.Dotarea insuficientă cu materiale didactice, literatură metodică și artistică; 

Puncte slabe

Ameninţări

1.Centrarea procesului educațional pe copil; 2.Implementarea Standardelor profesionale ale cadrelor didactice; 3.Pregătirea calitativă a copiilor pentru școală; 4.Întărirea sănătății copiilor; 5.Menținerea și 

îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a instituției.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi
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1.Implementarea curriculumului de educație și dezvoltare a copilului; 2.Implementarea Standardelor de dezvoltare a copiilor de la 0 la 7 ani; 3. Pregătirea calitativă a copiilor către școală; 4.Îmbunătățirea bazei 

tehnico-materiale a instituției; 5. Realizarea parteneriatului cu părinții.

7



2017-2018 128 6 0 0 0 10 10 0 25 25 0

2018-2019 118 6 0 0 0 6 6 0 22 22 0

2019-2020 105 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017-2018 28 28 0 28 28 0 37 37 1

2018-2019 26 26 2 34 34 0 30 30 1

2019-2020 22 22 4 15 15 2 16 16 1

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

CES

Grupă mixtă rusă (04), 2_-_5 ani Grupă mixtă rusă(02), _5-_7 ani

APL mun. Soroca

public

10,5 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare (03), 6-7 ani

Nr. de copii, în instituție, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

CES

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

CES

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie (06), 4-5 ani Grupa mare (05), 5-6 ani

31

30

16

Nr. de copii, în instituție, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă (01), _2-4_ ani

din ei cu 

CES

Rata, %

strada Maria Cebotari 27

ghiocel6@mail.ru

română/rusăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

CES

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în instituție, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

CES

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituția de Educație Timpurie nr.6 „Ghiocel”

Soroca

Soroca

IET nr.6 „Ghiocel”

Grădiniță

23023527

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1

mailto:ghiocel6@mail.ru
mailto:ghiocel6@mail.ru
mailto:ghiocel6@mail.ru
mailto:ghiocel6@mail.ru
mailto:ghiocel6@mail.ru
mailto:ghiocel6@mail.ru
mailto:ghiocel6@mail.ru
mailto:ghiocel6@mail.ru
mailto:ghiocel6@mail.ru


2017-2018

2018-2019

2019-2020 20 20 0 13 13 0 19 19 1 10 copii

12 11

1 1

11 10

2 0

2 0

0 0

2 2

0 1

1

1

1

7

1

2

2

11 10 1 0 0 0 9 2 0

2 2

6 6

da

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

CES

din ei cu 

CES

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

asistent de educator

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

CES

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

muncitor auxiliar

paznic

șef gospodarie

asistent medical

vor pleca 

la scoala

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Au plecat 2 cadre didactice pensionare 

Numărul copiilor înscriși la grădiniță se schimbă lunar: unii pleacă, alții vin. Datele din tabel corespund perioadei de până la instalarea stării de urgență: 17 martie 2020. În instituție avem 2 grupe mixte cu 

studiere în limba rusă: 1) 2-5 ani, 2) 5-7 ani.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

nu

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 120

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

0,5

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 733,0

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

35,2

7,1

spălătoreasă

bucătar

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

2



0

3

0

da

nu

0

da

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

116

70,40

Clădirea instituției este veche (a.1964).  În anul 2019 au fost  finisate lucrările de 

schimbare capitală a acoperișului. Rețeaua de canalizare învechită ne face mari 

probleme, persistă miros urât în instituție. Subsolul cândva se folosea ca depozit 

pentru cărbuni și este în stare deplorabilă. Depozitul pentru legume se demolează și 

prezintă pericol pentru viața omului. Blocurile sanitare din unele grupe necesită 

reparații capitale. Mobilierul în măsură de 90% învechit. 4 grupe nu dispun de 

dormitoare.  Spălătoria și uscătoria - degradate (lipsesc lavuarele, robinetele, cada, 

mobilierul). Punctul medical nu dispune de apă curgătoare, mobilier, izolator. 

Podelele din toate sălile de grupă au nevoie de reparatie capitală. Sala muzicală, 

cabinetul metodic, cabinetul șefei de gospodărie au nevoie de reparație capitală. 

Terenul de joacă și foișorul necesită reparație capitală. Gardul din jururl instituției 

se află într-o stare deplorabilă, Avem nevoie de surse financiare enorme și de 

specialiști calificați. În anul 2019 nu am beneficiat de careva resurse financiare 

pentru reparații.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

În anii 2018-2019 s-a pus accent pe necesitatea deţinerii de către CD a  anumitor competenţe profesionale și anume: modul de a privi copilul, dezvoltarea lui, respectând unicitatea şi drepturile copilului, 

competenţe ce vizează planificarea învăţării, organizarea învăţării, evaluarea învăţării,  a monitorizării pregătirii copiilor pentru școală (CD din grupele pregătitoare); competenţe privind dezvoltarea 

profesională, parteneriatul cu familia etc. În perioada anilor de studii 2019-2020  învăţarea şi dezvoltarea CD  a avut loc prin aplicarea noului Curriculum și realizarea cu succes a noilor SÎDC în raport cu 

fiecare copil la conştientizarea şi formarea unei culturi de reflecție, evaluare şi autoevaluare profesională a CD. S-a văzut un progres considerabil în planificarea și realizarea activităților integrate în baza 

înțelegerii zonei actualei dezvoltări a copilului și identificarea zonei proximei dezvoltări a CD, reflectând asupra momentelor care i-au reușit sau nu, analizând cauzele, planificau procesul instructiv-

educativ. Proiectarea tematică a fost una din modalitățile de a implica copiii și părinții, prin sondarea intereselor copiilor, dar și sugerarea prin expunerea lor la experiențe noi de învățare. Am oferit 

oportunități de învățare în diverse centre/arii având un caracter deschis, lăsând spațiu pentru creativitatea copiilor și cooperarea între ei. În acelaș timp, prin sarcinile pe care le realizau copiii era stimulată 

dezvoltarea acestora în toate domeniile.  Copiii au fost stimulați să participe direct și activ în procesul de învățare prin folosirea metodelor activ/participative, prin joc, experimentare, activități experențiale; s-

a pus accent pe investigație, descoperire, rezolvare de probleme, încercări repetate etc. Copiii învață în ritmul propriu în acord cu interesele, dorințele și posibilitățile lor. CD mediau comunicarea (întâlnirea 

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

12,00%7,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 37

Sală de festivități (metri pătrați)

88,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

25

Realizat 93,00% 87,00% 83,00%

13,00% 17,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)
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50% 100%

106 0 2 4

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

246,70 246,70

Buget aprobat Buget executat

649,00 644,30

Satisfăcător

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Alimentație, gaze, apă, energie electrică                                      -------

Morbiditatea        

În anul 2020 instituția a activat pe perioada 02.01 - 13.03, apoi a intrat în regim de staționare din cauza pandemiei. În această scurtă perioadă copiii au fost alimentați normal, au primit normele necesare de carne, 

ouă, lactate, pește, am avut fructe uscate, mere și murături. am folosit și conserve (pește, mazăre, roșii). Lipsesc produsele de cofetărie dar am avut dulceață. 

73,20

Buget planificat 

Până la sfârșitul anului 2019 au fost înregistrate 74 de certificate medicale la medicii de familie.

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

3814,50

În măsura posibilităților. 80% din spațiul interior necesită reparație capitală.

Satisfăcător - 1000 lei anual

3814,50 965,00
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Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Dispunem de cadre didactice calificate cu studii pedagogice în domeniul educației timpurii, 5 CD au studii 

superioare, 2 fac studii de licență. CD cunosc și utilizează diverse strategii care contribuie la învățarea activă, 

la construirea de către copii a propriilor cunoștințe, la dezvoltarea de deprinderi și abilități. CD 

demonstrează competențe în utilizarea jocului ca formă integratoare pentru stimularea învățării și 

dezvoltării, utilizează strategii predominant interactive, corelează domeniile de activitate cu domeniile de 

dezvoltare cu conținuturile învățării, cu sarcinile de învățare, cu formele de organizare a lucrului cu copiii, 

ținând cont de particularitățile de vârstă ale copiilor și experiențele de învățare anterioare.

    3.4. Parteneriate colaborări

Participarea cadrelor la seminare raionale, cursuri de fomare, conferințe și sesiuni online etc. Existența 

metodologiei din 26.03.2020 pentru efectuarea lucrului la distanță cu copiii și a reperilor metodologice 

pentru educația parentală. Interacțiunea și comunicarea intensă în perioada staționării cu DÎ, APL, CSP, 

specialiștii SAP, părinții copiilor care a avut și are un efect enorm în perioada dificilă de pandemie. 

Flexibilitatea CD în însușirea rapidă și folosirea diferitor rețele și platforme de socializare pentru realizarea 

procesului educațional.

Lipsa de timp liber. Activăm la 10,5 ore, dispunem de prea puțin timp pentru pregătirea materialelor  

necesare pentru activități și lucru la centre. Lipsa dormitoarelor la majoritatea grupelor, necesitatea de a 

folosi un singur spațiu pentru activități, somn, mese ș.a., ceea ce complică și frânează realizarea 

procesului educațional.                                                                                                                                              

În perioada staționării unii  părinți nu erau conectați la internet și  nu au posibilitate să lucreze online cu 

copiii. Unii părinți  nu doresc să se implice în activități, motivînd că nu au timp. 

Mulți părinți sunt plecați peste hotare, copiii au rămas cu  buneii și rudele care mai puțin sunt interesate 

de educația copiilor.

Lipsa de cadre nondidactice calificate din cauza salariului mic.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” mun. 

Soroca

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu) nu

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Spectacole, scenete, mini-concerte ș.a.

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul

crearea bunei dispoziții, ridicarea moralului și a interesului copiilor față de 

grădiniță

voluntariat

Suma proiectului, 

lei

5



Lipsa de atribute pentru orele de educație fizică pentru toți copiii (cercuri,bastoane,mingi,saltele etc.) 

Lipsa jucăriilor, lipsa unei săli sportive.

Lipsa unui teren sportiv amenajat.

Puncte slabe

Participarea cadrelor la seminare raionale, cursuri de fomare, conferințe și sesiuni online etc. Existența 

metodologiei din 26.03.2020 pentru efectuarea lucrului la distanță cu copiii și a reperilor metodologice 

pentru educația parentală. Interacțiunea și comunicarea intensă în perioada staționării cu DÎ, APL, CSP, 

specialiștii SAP, părinții copiilor care a avut și are un efect enorm în perioada dificilă de pandemie. 

Flexibilitatea CD în însușirea rapidă și folosirea diferitor rețele și platforme de socializare pentru realizarea 

procesului educațional.

Mulți părinți sunt plecați peste hotare, copiii au rămas cu  buneii și rudele care mai puțin sunt interesate 

de educația copiilor.

Lipsa de cadre nondidactice calificate din cauza salariului mic.

Ameninţări

Se achită 2000 lei ( la fiecare CD) pentru procurarea materialelor didactice de lucru, literaturii de 

specialitate, materialelor de cancelarie, formării și dezvoltării profesionale. Există posibilitatea de a 

îmbunătăți și a completa baza tehnico- materială.

Nu dispunem de spațiu pentru amenajarea și dotarea centrelor

de activitate din cauza lipsei dormitoarelor la majoritatea grupelor.

Mobilierul este foarte învechit. 

Nu dispunem de spațiu pentru crearea unei săli de sport, unui centru de resurse.

Nu dispunem de atributele necesare pentru activitățile de educație fizică (mingi,bastoane,cercuri etc.)

Dispunem de toate documentele de stat de politică educațională a educației timpurii.

Avem materiale didactice (un set de tablouri mari și seturi mici) pentru dotarea proiectelor tematice.

Avem literatură artistică și de specialitate, literatură pentru copii, enciclopedii în fiecare grupă conform 

vârstei copiilor. Regulat lucrătorii bibliotecii pentru copii ne vizitează cu diferite spectacole și distracții, aduc 

literatură la solicitarea CD.

Avem în fiecare grupă constructor Lego, centre de activitate dotate conform cerințelor. dispunem de 

conectare la internet, 2 calculatoare, 2 laptopuri, pian, acordeon, literatură de specialitate, ecran pentru 

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

1. Realizarea unui proces educațional de calitate centrat pe copil ce prevede respectarea  și valorizarea unicitățiii copilului, a nevoilor și intereselor  lui, la formarea unei personalități  autonome, tolerante, cooperante, 

creative și flexibile, capabile de a face alegeri și de a decide. CD vor respecta interesele și nevoile de dezvoltare a fiecărui copil și vor oferi oportunități pentru exprimarea lor, vor respecta ritmul individual de 

dezvoltare al fiecăruia, propunând  copiilor activități cu caracter integrat, care vor solicita dezvoltarea sub toate aspectele). 

2. Îmbunătățirea puterii de înțelegere a copilului și cultivarea dorinței de a învăța fără efort, fără constrângeri, în ritmul propriu de dezvoltare, în vederea șansei de succes personal. Asigurarea stării de bine a 

copilului (CD vor realiza obiectivul dat  prin activități cu caracter integrat prin joc, prin metode interactive, printr-un program zilnic bine organizat (în care timpul va fi eficient administrat, ce va aduce copilului 

siguranță, securitate și astfel va stimula creșterea și independența copilului).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți copii, cu adulții pentru a dobândi cunoștințe, deprinderi, atitudini și conduite noi. Încurajarea explorărilor, exercițiilor, încercărilor și experimentelor, ca experiențe 

Ameninţări

Toți coiii au avut acces egal la educație și instruire, conținuturi educaționale de calitate, mediu educațional 

prietenos copiilor. CD au organizat procesul de învățare corelând unitățile de competență cu strategiile 

didactice și mediul de învățare în strânsă concordanță cu nevoile individuale ale copilului. Au abordat 

dezvoltarea copiilor în mod integrat asigurând dezvoltarea lor pe plan cognitiv, socio-emoționa și fizic. Prin 

interdependența domeniilor de dezvoltare a copiilor în proiectarea activităților au abordat dezvoltarea 

copiilor în mod integrat asigurând dezvoltarea lor pe plan individual.

CD au corelat domeniile de dezvoltare şi  cele de activitate cu tipurile de activităţi proiectate şi cu centrele de 
Dispunem de ghiduri și suporturi metodice pentru CD și părinți, de conectare la internet, de cunoașterea 

comunicării prin diferite rețele și platforme de socializare.

Mediul social adecvat, CD instruite la nivel înalt, cu rxperiență în muncă.

Includerea unei varietăți de oportunități de creare a contextelor de învățare și dezvoltare profesională 

(cursuri și sesiuni de perfecționare (inclusiv online).

organizarea seminarelor raionale și instituționale)

CD sunt permanent în contact cu noile informații privind teoria și practica didactică privind educația 

Timpul limitat al părinților și uneori indiferența lor față de dezvoltarea și educația copiilor (mai ale la 

distanță). Lipsa interacțiunii reale a educatorului, a copiilor cu alți copii din cauza pandemiei 

(interacționăm doar la distanță). Neglijarea de către unii părinți a regimului zilei a copilului, încercarea 

de a impune condiții și modalități  proprii de instruire, ignorând metodologiile de specialitate. 

CD au prea mult de scris (rapoarte,monitorizări etc.). Lucrul la distanță nu are limite, mai ales 

transmiterea produselor gata de la părinți spre CD ( temele sunt transmise 24/24 ore). Mulți părinți sunt 

plecați peste hotare, iar tutorii nu intotdeauna se implică activ în procesul instructiv- educativ, mai ales la 

distanță.

Puncte slabe

Ameninţări

1.  Continuarea promovării principiilor educației centrate pe copil care țin de o bună înțelegere a specificului dezvoltării și învățării copiilor la diferite etape de vârstă, reflectate în standardele copilului și cele a CD 

(pornind de la recunoașterea unicității fiecărui copil, CD au acceptat necesitatea de a înțelege nevoile specifice ale copiilor, particularitățile de vârstă și individuale, individualizarea învățării), accentul punând pe 

interdependența tuturor domeniilor de dezvoltare a copilului și respectiv pe abordarea holistă a copilului de către CD (inclusiv și la distanță). CD au creat oportunități fiecărui copil de a progresa interacționând cu 

fiecare, manifestând afecțiune, interes, respect ( la fel și online). Au realizat monitorizarea copiilor în toate grupele de vârstă, ajutând copiii să progreseze. Proiectarea  activităților zilnice au realiza-o respectând 

interdependența domeniilor de dezvoltare, propunând copiilor activități integrate (până la pandemie) care solicită dezvoltarea sub toate aspectele 2. Dezvoltarea capacității copiilor  de a interacționa am realizat-o 

prin implimentarea metodelor activ-participative de grup (până la pandemie),  prin încurajarea copiilor în  cooperarea cu alți copii, cu adulții și mediul pentru a dobândi cunoștințe, deprinderi și abilități de conduită 

noi. 3.Încurajarea explorărilor  și experimentării, a activităților de joc (CD au oferit proiecte la care copiii au lucrat în cooperare, exersând, experimentând, explorând, au creat situații în care copiii să învețe unul de 

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi

6



1. Realizarea unui proces educațional de calitate centrat pe copil ce prevede respectarea  și valorizarea unicitățiii copilului, a nevoilor și intereselor  lui, la formarea unei personalități  autonome, tolerante, cooperante, 

creative și flexibile, capabile de a face alegeri și de a decide. CD vor respecta interesele și nevoile de dezvoltare a fiecărui copil și vor oferi oportunități pentru exprimarea lor, vor respecta ritmul individual de 

dezvoltare al fiecăruia, propunând  copiilor activități cu caracter integrat, care vor solicita dezvoltarea sub toate aspectele). 

2. Îmbunătățirea puterii de înțelegere a copilului și cultivarea dorinței de a învăța fără efort, fără constrângeri, în ritmul propriu de dezvoltare, în vederea șansei de succes personal. Asigurarea stării de bine a 

copilului (CD vor realiza obiectivul dat  prin activități cu caracter integrat prin joc, prin metode interactive, printr-un program zilnic bine organizat (în care timpul va fi eficient administrat, ce va aduce copilului 

siguranță, securitate și astfel va stimula creșterea și independența copilului).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți copii, cu adulții pentru a dobândi cunoștințe, deprinderi, atitudini și conduite noi. Încurajarea explorărilor, exercițiilor, încercărilor și experimentelor, ca experiențe 

7



2017-2018 86 3 25 25 25 0 90,0%

2018-2019 79 3 20 20 18 0 95,0%

2019-2020 68 3 23 23 23 0 100,0%

2017-2018 28 28 28 0 96,0% 25 25 25 0 98,0% 8 8 8 0 100,0% 8

2018-2019 26 26 22 0 94,0% 17 17 14 0 93,0% 16 16 16 0 100,0%

2019-2020 24 24 24 0 100,0% 11 11 11 0 100,0% 10 10 10 0 100,0%

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

APL Soroca

Public

10,5 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

16

10

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupa mixtă, - ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

str. Zamfira 1 b

liudmila.todirean@mail.ru

RomânăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019 - 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

m. Soroca

Instituția de educație timpurie ,,Calina''

Creșă-grădiniță

0230 2-24-06

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1

mailto:liudmila.todirean@mail.ru
mailto:liudmila.todirean@mail.ru
mailto:liudmila.todirean@mail.ru
mailto:liudmila.todirean@mail.ru
mailto:liudmila.todirean@mail.ru
mailto:liudmila.todirean@mail.ru
mailto:liudmila.todirean@mail.ru
mailto:liudmila.todirean@mail.ru
mailto:liudmila.todirean@mail.ru


2017-2018

2018-2019

2019-2020

6 7

1 1

5 6

0 0

1 1

0 0

1 0

0 0

1

1

1

3

1

1

1

1

2

7 7 0 0 0 0 4 3 1

1 2

6 3

0,00

da

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

0Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2019

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Asistent   de educator

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

Lenjereasă

Paznic

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Dădacă

Lucrător auxiliar

Șef de gospodărie

Asistent medical

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %
Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Cabinet metodic (da/nu)

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

nu

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 150

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Avem nevoie de 

lucrător muzical

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 1113,9

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

40,0

10,0

Bucătar

Spălătoreasă

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

2



0 0,00

1 1

0 0

da da

0 0,0

0 0,0

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

576,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

150

72,04

Avem nevoie de reparaţia capitală a bucătăriei, acoperişului.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

Procesul instructiv-educativ a fost petrecut prin activități cu caracter integrat, inspirate din surse și conținuturi științifice, ținîndu-se cont de recomandările din scrisoarea metodică și Curriculum, în care s-

au utilizat metode și procedee specifice învățării prin cooperare, copilul fiind pus în situația de a explora și de a deveni independent, punîndu-se accent pe joc ca metodă de bază a învățării.

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

31,00%12,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 70

Sală de festivități (metri pătrați)

69,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Capacităţi şi atitudini în 

învăţare

0,00% 0,00%

10

Realizat 88,00% 59,00% 47,00%

41,00% 53,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi 

igienei personale

0,00%

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

D. Dezvoltarea limbajului,  

comunicării,  citirii şi scrierii

0,00%

B. Dezvoltarea socio - emoţională

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

3



50% 100%

69 0 876 5 0

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

179,30 179,30

Buget aprobat Buget executat

462,00 430,70

Cabinetul medical necesită reparație, nu dispunem de cîntar medical, antropometru, casoletă, atelă pentru imobilizarea fracturilor, pipă orofaringiană, măsuță pentru instrumente,  frigider, 

dulap cu uși din sticlă, lampă de masă, targă pentru evacuare, vas emailat pentru apă.

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Cheltuielile pentru servicii

Salarizarea

Morbiditatea        

63,10

Buget planificat 
Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

0,002077,10

Controlul condițiilor sanitaro-igienice este efectuat zilnic de către asistenta medicală, care duce evidența trecerii controlului medical de către toți angajații instituției organizînd consultații, lecții 

pentru cadre didactice, personal nedidactic, în vederea respectării normelor sanitaro-epidemiologice în scopul profilaxiei bolilor infecțioase și intestinale, precum și păstrării condițiilor sanitaro-

igienice.

Cabinetul  medical este asigurat doar cu strictul necesar de medicamente.

2077,10 603,10
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Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

IET ,, Calina ''dispune de personal didactic cu înaltă calificare - majoritatea cadrelor didactice fiind 

deținătoare a gradului didactic II, care se implică în desfășurarea procesului educativ la nivel corespunzător, 

utilizînd atît metode didactice tradiționale, cît și metode moderne, interactive, punînd accent pe interesele 

copiilor.

    3.4. Parteneriate colaborări

Implicarea activă a cadrelor didactice, creșterea profesionalismului față de activitatea desfășurată prin 

participarea la seminare, formări profesionale, schimb de experiență cu alte grădinițe.

Se observă o monotonie în activitatea unor cadre didactice de vîrstă pensionară care nu sunt interesate de 

noile schimbări în procesul educativ.

 Interesul scăzut atît al educatorilor, cît și a părinților pentru desfășurarea procesului educativ de calitate. 

Numărul mic de copii care ar duce la formarea grupei de diferite vîrste și ar împovăra lucrul educatorului. 

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul Suma proiectului, lei
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Buget foarte mic care nu ar permite dezvoltarea eficientă a instituției, lipsa experienței în scrierea de 

proiecte, calitatea proastă a bunurilor achiziționate.

Puncte slabe

Implicarea activă a cadrelor didactice, creșterea profesionalismului față de activitatea desfășurată prin 

participarea la seminare, formări profesionale, schimb de experiență cu alte grădinițe.

 Interesul scăzut atît al educatorilor, cît și a părinților pentru desfășurarea procesului educativ de calitate. 

Numărul mic de copii care ar duce la formarea grupei de diferite vîrste și ar împovăra lucrul educatorului. 

Ameninţări

Aplicarea la diferite proiecte și programe de finanțare extrabugetară, în scopul obținerii granturilor 

nerambursabile.

Bugetul mic de care dispune grădinița nu permite amenajarea unui teren de joacă modern și securizant 

pentru copii, mobilierul este vechi, materiale didactice insuficiente, lipsa jucăriilor pentru copii, lipsa 

calculatoarelor în grupe, care ar eficientiza munca educatorilor, lipsa unui proiector pentru desfășurarea 

activităților, consiliilor, adunărilor părintești, mașina de spălat semiautomată este uzată și veche, cratițele și 

inventarul de la bucătărie necesită înnoire, lipsa unei role pentru prepararea copturilor, toate astea fac ca 

activitatea grădiniței să decurgă lent.

Grădinița este dotată cu încălzire autonomă centralizată și dispune de racordare la rețeaua de apă din 

apeduct și canalizare.

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

1. Implementarea noilor documente de politici educaționale prin elaborarea planificărilor conform cerințelor din Curriculă și Standardele de învățare și dezvoltare a copilului preșcolar.

Ameninţări

Procesul instructiv-educativ este desfășurat la un nivel înalt, de către educatori ce dețin gradul didactic II, 

care sunt cointeresați de dezvoltarea personală, participînd la seminare și formări profesionale organizate de 

instituțiile abilitate la nivel raional și național. Colaborarea eficientă cu părinții, susținerea și implicarea lor, 

facilitează decurgerea procesului educativ obținînd progrese în domeniul calității.

Interesul sporit al cadrelor didactice pentru autodezvoltare și autoperfecționare, preluarea bunelor practici 

din experiența colegelor, organizarea unor parteneriate productive cu părinții și alți factori educaționali.

Lipsa unui proiector, calculatoarelor, precum și materialelor didactice, duc la o stopare a dezvoltării 

procesului instructiv-educativ. Personalul cu vîrstă pensionară nu este cointeresat în creșterea calității.

 Înregistrarea unei scăderi continuie a numărului de copii din localitate, salariile mici care determină 

personalul să plece peste hotare pentru asigurarea unui trai decent împreună cu familia.

Puncte slabe

Ameninţări

1. Crearea condițiilor confortabile, securizante, stimulative pentru educarea și instruirea copiilor, prin amenajarea mediului educațional, oferirea de sprijin adecvat nivelului individual de dezvoltare, recunoscînd fecare 

copil ca personalitate unică, irepetabilă. Indicator: Implicarea copiilor în activități ce ar duce la dezvoltarea autonomiei, încrederii în sine și individualității personale.                                                              2. Crearea unui 

spațiu favorabil pentru dezvoltarea culturii ecologice la preșcolari. Indicator: Familiarizarea copiilor cu natura, implicarea părinților în procesul educativ prin participări la concusuri de reciclare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Stimularea creativității copiilor prin organizarea concursurilor de teatralizare, desen, cîntec. Indicator: organizarea concursurilor în cadrul grădiniței cu implicarea copiilor și părinților.                                                                

4. Promovarea educației moral-spirituale, sensibilizarea copiilor referitor la noțiunile ,, patrie, neam, limbă''. Indicator: Realizarea activităților, proiectelor cu teme patriotice.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi
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1. Implementarea noilor documente de politici educaționale prin elaborarea planificărilor conform cerințelor din Curriculă și Standardele de învățare și dezvoltare a copilului preșcolar.
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Instrucțiuni privind completarea formularului Raportului de activitate pentru anul de studii 2017-2018, Instituții de educație timpurie

Variabila/domeniul Descrierea variabilei/domeniului

Raion/municipiu

Valori predefinite: 34 raioane/municipii și Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia (se 

alege din lista ascunsă)

Localitate Denumirea completă a localității

Denumirea instituţiei Denumirea completă a instituției de învățământ

Tipul instituţiei Tipul instituției (conform Codului educației)

Fondator/Autoritatea administrativă Fondatorul instituției/în subordinea cui se află instituția

Limba de instruire Limba de instruire (conform Codului educației)

Telefon Număr de telefon al instituției de învățământ

Adresa Adresa poștală a instituției de învățământ

E-mail Adresa e-mail a instituției de învățământ

Adresa web Pagina web a instituției de învățământ

Tipul de proprietate Valori predefinite: public; privat (se alege din lista ascunsă)

Program de activitate Intervalul de timp în care activează instituția

Nr. total de copii în IET Numărul total de copii din IET, la 31.05 (se calculează automat)

Nr. total de grupe în IET Numărul total de grupe în IET, la 31.05, inclusiv și grupele mixte

Real existenți
Numărul de copii real existenți în district, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Înscriși în IET
Numărul de copii care au fost înscriși în IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Frecventează IET
Numărul de copii care frecventează IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

din ei cu dizabilitate Numărul total de copii cu dizabilități, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru grupele mixte

Rata, %
Rata frecvenței pe fiecare tip de grupă, din copii înscriși în grupă, la fel și pentru grupele mixte

Nr. copii ce au plecat/vor pleca la școală
Numărul de copii de 6-7 ani, care au plecat la școală la 1 septembrie în anii precedenți și vor 

pleca la școală la 1 septembrie în anul curent

Succintă descriere:
Informație textuală succintă cu privire la cazul în care rata frecvenței copiilor de 6-7 ani este 

mai mică decât 100%, se vor indica motivele și acțiunile întreprinse

Vă rugăm să completaţi câmpurile de culoare verde din foaia 'Formular'  a acestui document (indicată în bara de etichete) în următorul mod: 

- verde de o nuanță deschisă - date textuale;

- verde de o nuanță mai închisă - număr întreg, real sau procent, după caz.

ATENȚIE!!!  Formularul este destinat pentru prelucrarea informațiilor de ordin statistic și general. Includerea și prelucrarea 

ulterioară a datelor cu caracter personal poate fi sancționată în condiţiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind 

Protecţia datelor cu caracter personal

Date generale

I. Domeniul Capacitate instituțională

    1.1. Numărul de copii pe vârste



Total personal didactic/de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 15.09.2017 Numărul total de tineri specialiști la data indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2017 Numărul total a personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic angajat pe parcursul anului Numărul total al personalului didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Total personal didactic/de conducere  la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 31.05.2018 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 31.05.2018 Numărul total de tineri specialiști la data  indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic plecat din instituţie Numărul total al personalului didactic plecat pe parcursul anului

Posturi vacante la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Motivul plecării personalului didactic Descriere textuală succintă cu indicarea motivelor plecării (conform CM)

Nr. total

Numărul total al personalului didactic (inclusiv director, educator, metodist, conducător 

muzical, psiholog, logoped, cadru didactic de sprijin, etc). Atenție! se calculează automat și va 

corespunde cu suma dintre Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)  și Nr. total fără grad didactic

Cu calificare în domeniul preşcolar (din nr. total)
Numărul total a personalului didactic cu calificare în domeniul preșcolar din numărul total al 

personalului didactic din instituție

Cu alte calificări, dar din domeniul pedagogiei (din nr. total) Numărul total a personalului didactic cu alte calificări, din domeniul pedagogiei

Cu alte calificări Numărul total a personalului didactic cu alte calificări

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)

Numărul total a personalului didactic deținător de grade didactice sau manageriale repartizat 

pe grade didactice: superior, întâi, doi. În cazul când se deține și grad didactic și managerial, 

cadrul didactice se include o singură dată 

Fără grad didactic (Nr. total/din ei tineri specialişti)
Numărul total a personalului didactic fără grad didactic. Numărul total de tineri specialiști fără 

grad didactic din numărul total de personal didactic fără grad didactic

Necesarul de cadre
Descriere textuală succintă a necesarului de cadre: funcții vacante în dependență de calificare, 

nr. de unități

Denumirea funcției
Denumirea funcției nondidactică și auxiliară conform statelor de personal aprobate ale 

instituției. Pentru fiecare funcție nondidactică sau auxiliară se utilizează rând separat

Nr. de angajați Numărul de angajați la funcția dată

Suprafața totală (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a instituției de învățământ

Nr. de blocuri/etaje Numărul de blocuri. Numărul de etaje

Nr. sălilor/ din ele utilizate Numărul total de săli. Numărul de săli utilizate din numărul total

1.4. Alte categorii de personal din  IET (situația la 31.05.2018)

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET (situația la 31.05.2018)

   1.5. Condiţii



Dormitor (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cabinet metodic (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) Numărul de locuri în instituție (copii)

Bucătărie (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a bucătăriei instituției

Punct medical (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a punctului medical

Teren de joacă (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a terenului de joacă

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 
Numărul de săli de sport în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor 

de sport

Sală de festivități (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii de festivități

Manuale, literatură didactică (nr.) Numărul total de manuale și literatură didactică luată la evidență

Literatură artistică (nr.) Numărul total de exemplare de literatură artisitică luată la evidență

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)
Numărul de calculatoare destinate pentru cadre didactice. Numărul de calculatoare destinate 

pentru cadre manageriale

Nr. de table interactive/Proiectoare Numărul de table interactive în instituție. Numărul de proiectoare în instituție

Conectare la Internet (da/nu)/nr. de calculatoare conectate
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de calculatoare conectate la 

rețeaua Internet din numărul total de calculatoare în instituție

Asigurare cu transport (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de canalizare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de încălzire (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Bloc sanitar în interior (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme  locomotorii 

(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Centru de resurse ((da/nu)/metri pătrați)
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de metri pătrați ai suprafeței 

totale a centrului de resurse

Alte săli (nr./metri pătrați) Număr de alte săli în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor

Observații, analize, constatări, nevoi Descriere textuală succintă, în dependenţă de specificul instituţiei

Nr. de copii în grupa/grupele pregătitoare Numărul total de copii evaluaţi în grupa/grupele pregătitoare pentru anul curent de studii

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi igienei personale
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

B. Dezvoltarea socio - emoţională
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

C. Capacităţi şi atitudini în învăţare
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

D. Dezvoltarea limbajului,  comunicării,  citirii şi scrierii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

E. Dezvoltarea cognitivă şi cunoașterea lumii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

II. Domeniul Proces educațional

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 

7 ani/rezultate (conform grilei de apreciere)



    2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea 

tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) pentru anii de 

studii 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

Informație textuală succintă

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

Extrabuget Extrabugetul, în lei

Principalele categorii de cheltuieli Principalele categorii de cheltuieli din bugetul executat

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate din bugetul executat (categorii/cantitate)

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul executat, în lei

Total copii alimentaţi Numărul total de copii alimentați în instituție

    din ei copii cu dizabilități Numărul de copii cu dizabilități alimentați din numărul total de copii alimentați 

Nr. zile-copii Numărul total de zile-copii pe instituție

Numărul de copii scutiți de plată 50% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 50%, din instituție

Numărul de copii scutiți de plată 100% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 100%, din instituție

Succintă descriere
Analiză succintă a cauzelor neexecutării bugetului aprobat, respectarea normelor financiare per 

copil, respectarea normelor fiziologice de consum 

Morbiditatea        Informație textuală succintă

Dotarea cabinetului medical cu inventar necesar Informație textuală succintă

Asigurarea cu medicamente Informație textuală succintă

Respectarea condițiilor sanitaro-igienice Informație textuală succintă

Parteneri Indicarea partenerilor. Pentru fiecare partener se utilizează rând separat

Denumirea Denumirea parteneriatului/proiectului

Impactul
Descriere textuală succintă referitor la impactul parteneriatului/proiectului/colaborării 

implementate

Suma proectului, lei Costul total al proiectului implementat, în lei

Existența OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Denumirea OO* Denumirea Organizației Obștești

Acord de colaborare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2018

III. Domeniul Management

    3.4. Parteneriate colaborări

3.4.1. Proiecte implementate

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2018

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor



Cont bancar al OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cotizația de aderare (mărime) Suma unică achitată de către membrii OO* la aderarea în organizație, în lei

Cotizația lunară (mărime) Suma achitată lunar de către membrii organizației obștești, în lei

Suma anuală a donațiilor, lei Suma totală a donațiilor pentru anul curent de studii, în lei

% realizat din suma anuală Suma cheltuită din totalul donațiilor pentru anul curent de studii, în %

Nominalizarea lucrărilor efectuate Denumirea lucrărilor efectuate din donațiile anuale

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate (cantitatea) din donațiile anuale

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale 

pentru cadrele didactice din instituţie 

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din 

instituţie

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor 

de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a 

procesului educaţional)

Procesul instructiv-educativ
Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Procesul instructiv-educativ

Obiective realizate pentru anul de studii 2017-2018. 

Indicatori de rezultat
Descriere textuală succintă

Obiective propuse pentru anul de studii 2018-2019. 

Indicatori de performanță
Descriere textuală succintă

* OO- Organizație obștească (Asociație Obștească, Fundație, etc.)

Analiza SWOT



2017-2018 102 4 15 15 15,0%

2018-2019 106 4 26 26 24,5%

2019-2020 108 4 28 28 26,0%

2017-2018 17 17 17,0% 26 26 25,3% 28 28 28,0%

2018-2019 26 26 24,5% 27 27 25,5% 27 27 25,5%

2019-2020 26 26 24,0% 28 28 26,0% 26 26 24,0%

Limba de instruire

0 230 241 16

Primaria SorocaFondator/Autoritatea administrativă

De stat

Gradinita Nr. 12 "Soricel"Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Cresa- gradinita

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Înscriși în 

IET

Grupă mixtă, _-_ ani

Real 

existenți

Real 

existenți
Rata, % Rata, %

din ei cu 

dizabilitate

Anul de 

studii

Rata, %

Grupa creșă, 2-3 ani

din ei cu 

dizabilitate

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Grupa I mică, 2-3 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

0

Grupă mixtă, _-_ ani
Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Instituții de educație timpurie

Soroca

Soroca

Nr. total de 

grupe în 

IET

I. Domeniul Capacitate instituțională

E-mail

Str. D. Cantemir 5

soricelgradinita12@gmail.com

Anul de 

studii

Grupa II mică, 3-4 ani

Adresa

Public

Program de activitate

Adresa web

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %
Frecventea

ză IET

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Tipul de proprietate

10. 5 ore

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Rata, %

Frecventea

ză IET

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Grupă mixtă, _-_ ani

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

20

20

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupa pregătitoare, 6-7 aniGrupa mare, 5-6 aniGrupa medie, 4-5 ani

din ei cu 

dizabilitate

1

mailto:soricelgradinita12@gmail.com
mailto:soricelgradinita12@gmail.com
mailto:soricelgradinita12@gmail.com
mailto:soricelgradinita12@gmail.com
mailto:soricelgradinita12@gmail.com
mailto:soricelgradinita12@gmail.com
mailto:soricelgradinita12@gmail.com
mailto:soricelgradinita12@gmail.com
mailto:soricelgradinita12@gmail.com


2017-2018

2018-2019

2019-2020

1 1

1 1

8 8

0 0

3 3

0 0

0 0

1 1

9 9 0 0 0 1 4 4 0

1 2

9 9

   1.5. Condiţii

Cabinet metodic (da/nu)

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Dormitor (da/nu)

Înscriși în 

IET

Personal didactic plecat din instituţie

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 31.05.2020

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Real 

existenți

Superior

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Tineri specialiști la 15.09.2019

Real 

existenți

Succintă descriere:

Personal didactic la 31.05.2020

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Înscriși în 

IET
Rata, %

Frecventea

ză IET

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

Nr. total

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

Rata, %

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Nr. de 

angajați

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale
Denumirea funcției

Rata, %
Real 

existenți

Anul de 

studii

II

Nr. sălilor/ din ele utilizate

Capacitatea după proiect (nr. de locuri)

Nr. de blocuri/etaje

1- lucrator muzical

1020,0

din ei 

tineri 

specialişti

Nr. total

I

Suprafața totală (metri pătrați)

72 m 2Bucătărie (metri pătrați)

da

140 locuri

nu

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

Fără grad didactic

Nr. de 

unități
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Punct medical (metri pătrați) 22 m 2

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Necesarul de cadre

Tineri specialiști la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

1. Salariu nu este  atractiv. 2. Lipsa experientei. 3. 

Pregatire profesionala la un nivel mic.

Motivul plecării cadrelor didacticeTotal personal didactic/de conducere la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

Posturi vacante la 31.05.2020

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

2



0 0,00

1 1

1

da

0 0,0

1 30,2

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget planificat Buget aprobat

Realizat 81,50%

18,50%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

II. Domeniul Proces educațional

E. Dezvoltarea cognitivă şi 

cunoașterea lumii

27,89%

da

Nr. de table interactive/proiectoare

nu

1. Finisarea asternerii pavajului pe teritoriul gradinitei.    2. Construirea unei 

terese de joaca. 3. Construirea gardului in jurul gradinitei. 4. Schimbarea 

sistemului de electricitate. 5. Schimbarea sistemului de apeduct si canalizare.

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

da

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Sistem de încălzire (da/nu)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Sală de festivități (metri pătrați)

da

Teren de joacă (metri pătrați)

da

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Asigurare cu transport (da/nu)

73 m 2

0,00%Nerealizat

Literatură artistică (nr.)

Manuale, literatură didactică (nr.)

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

B. Dezvoltarea socio - emoţională

Alte săli  (nr./metri pătrați)

nu

1700 m2

30

D. Dezvoltarea limbajului,  

comunicării,  citirii şi scrierii

71,78%

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

Sistem de canalizare (da/nu)

50

Principalele categorii de cheltuieliExtrabuget

28,21%

2018-2019                                                     D. A -92.86%                                          D.B-  92.73%                                         D.C-62.50%                                  D.D - 79.44%                       D.E - 79.69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2019-2020                                                     D. A- 81.50%                                          D.B- 71.78%                                          D.C-58,84%                                  D.D - 72.10%                                                                                                                                                                                          

Buget executat Bunuri procurate

III. Domeniul Management

Bloc sanitar în interior (da/nu)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

41,15%

72,10%58,84%

Grila de apreciere

0,00%

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi 

igienei personale

În curs de realizare

0,00%0,00%

Observații, analize, constatări, nevoi
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50% 100%

2835,60 698,702835,60

68,50

mijloace speciale
Total copii 

alimentaţi

Asigurarea cu 

medicamente

Buget planificat mijloace speciale

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Suntem asigurati cu medicamentele necesare pentru acordarea primului ajutor. 

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

566,40

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Cabinetul este dotat partial cu mobila, rostometru si cintar.

E de dorit ca in alimentatia copiilor sa predomine mai multe fructe si legume in stare proaspata, atit in perioada calda cit si in perioada  rece a anului.

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

281,90562,70

Succintă descriere:

281,90

Morbiditatea        

Se petrece igienizarea zilnic in camerele de grupa, coridoare, sala muzicala si bucatarie.

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Buget executatBuget aprobat

38 cazuri îmbolnăvire

mijloace speciale
Nr. zile-

copii

4



3.4.1. Proiecte implementate

    3.4. Parteneriate colaborări

Suma proiectului, leiDenumirea

1. Scoala Liceu "Constantin Stere", Scoala de Arte Plastice.

Parteneri Impactul

6. Muzeul

7. CSP

2. APL Primaria Soroca

Biblioteca Publica "Basarabia"

"N. Bodgros"

5. Teatrul "V. Apostol'', ''Gigilici'', ''Guguta''.

4. Colegiul de Arte

8. CMF

3. Biblioteca

Denumirea OO*

Acord de colaborare (da/nu)

Analiza SWOT

Suma anuală a donațiilor, lei

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)
Bunuri procurate

9.Politia

Cont bancar al OO*(da/nu)

Cotizația lunară (mărime)

Cotizația de aderare (mărime)

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

% realizat din suma anuală

Perfectionarea continua a personalului didactic. Sesiuni de comunicari metodico-stiintifice pentru 

formarea continua a cadrelor didactice si popularizarea exterietelor publice. Parteneriate de 

promovare a valorilor intelectuale si culturale. Prezentarea si analiza curriculumului national 

pentru invatamintul prescolar.

1. Accesul la diferite surse de informatii.                                                                                                                 

2. Crearea unor spaţii adecvate necesităţilor si intereselor copiilor. 

1. Lipsa unui psiholog.                                                                                                                                              

2. Slaba implicare a tinerilor specialisti în activitatea instituţiei.                                                                          

3. Studierea minutioasa a standardelor curriculare conform virstei copiilor.

Puncte tari Puncte slabe

Instituţia fără cadre calificate: logoped, cadru de sprijin, asistent social.

Nominalizarea lucrărilor efectuate

5



Plecarea copiilor in alte institutii prescolare.

Puncte slabe

1. Accesul la diferite surse de informatii.                                                                                                                 

2. Crearea unor spaţii adecvate necesităţilor si intereselor copiilor. 

1. Parteneriat cu administraţia publica locala, părinti si organizaţii nonguvernamentale.

Dotarea si diversificarea materialului didactic aferent procesului educativ-cu familia, comunitatea, 

agenti economici, ONG-uri, biserica, institutii de invatamint.

Ameninţări

Puncte tari

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Oportunităţi

Instituţia fără cadre calificate: logoped, cadru de sprijin, asistent social.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

1. Sunt instalate 2 calculatoare performante plus acces la internet.                                                                                                                    

2. Fondul de carte suficient.

1. Continuarea creerii conditiilor mediului educational, mediului de ocrotire a vietii si sanatatii copiilor mediului de dezvoltare holistica a personalitatii prescolarului. 2. Continuarea implementarii 

proiectului ''Tara cu traditii stramosesti si traditii contemporane". 3. Continuarea ridicarii nivelului de administrare a activitatii educationale. 4. Monitorizarea implementării tehnologiilor moderne în 

procesul de predare/învaţare/evaluare. 5. Menţinerea şi îmbunătăţirea bazei tehnico- materiale.  

Ameninţări

1. Dezvoltarea gândirii logice şi a vorbirii cursive la copii;  Aplicarea noilor tehnici de evaluare a 

cunoştintelor la copii.                                                                                                                                                                                                          

2. Menţinerea şi îmbunătăţirea bazei tehnico- materiale.                                                                                                                                                                                                    

3. Monitorizarea implementării tehnologiilor moderne în procesul de predare/învaţare/evaluare. 

Atrenarea parintilor in conlucrarea cu institutia de invatamint cu privire la continuarea unui 

parteneriat durabil.

Buget insuficient pentru achiziţionarea de materiale suplimentare.

Lipsa petrecerii timpului alaturi de copilul sau. Parintii sunt plecati peste hotare, lasind copiii in 

grija persoanelor in virsta.

Oportunităţi Ameninţări

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Oportunităţi

1. A fost realizat procesul de planuire didactica conform curiculumului, monitorizarea implementarii SÎDC cu accent pe dezvoltarea limbajului si a comunicarii. 2. S-a lucrat la realizarea conceptului, 

privind dezvoltarea holistica a copilului in cadrul procesului educational. 3. S-a contribuit la imbogatirea aspectelor de organizare si desfasurare a jocurilor alese de copii.

Puncte slabe

6



1. Continuarea creerii conditiilor mediului educational, mediului de ocrotire a vietii si sanatatii copiilor mediului de dezvoltare holistica a personalitatii prescolarului. 2. Continuarea implementarii 

proiectului ''Tara cu traditii stramosesti si traditii contemporane". 3. Continuarea ridicarii nivelului de administrare a activitatii educationale. 4. Monitorizarea implementării tehnologiilor moderne în 

procesul de predare/învaţare/evaluare. 5. Menţinerea şi îmbunătăţirea bazei tehnico- materiale.  
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2017-2018 211 8 32 32 0 100,0% 49 49 1 100,0%

2018-2019 225 9 6 6 0 100,0% 54 54 1 100,0%

2019-2020 234 9 30 30 1 100,0% 41 41 4 100,0%

2017-2018 60 60 5 100,0% 41 41 11 100,0% 28 28 12 100,0%

2018-2019 54 54 5 100,0% 68 68 9 100,0% 43 43 6 100,0%

2019-2020 54 54 6 100,0% 57 57 11 100,0% 52 52 8 100,0%

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

Primăria mun. Soroca

Public

10,5 ore; 7.30-18.00Program de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

28

40

53

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _-_ ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

str.Petrov 12

anastasia10170@mail.ru

de statLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

mun.Soroca

Instituție de educație timpurie cu practici incluzive nr.13,,Steluța''

Grădiniță

0230 2 37.01

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1

mailto:anastasia10170@mail.ru
mailto:anastasia10170@mail.ru
mailto:anastasia10170@mail.ru
mailto:anastasia10170@mail.ru
mailto:anastasia10170@mail.ru
mailto:anastasia10170@mail.ru
mailto:anastasia10170@mail.ru
mailto:anastasia10170@mail.ru
mailto:anastasia10170@mail.ru


2017-2018

2018-2019

2019-2020

22 22

1 1

21 21

2 2

2 3

1 1

0 0

0 0

1

1

1

3

9

2

1

2

22 22 0 0 0 0 19 4 2

3blc. 2etaj.

10săl. 9 utiliz.

da

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Bucătar,aj.de bucătar

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

Paznic

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Ajutor de educator

Spălătoreasă/ lingeriasă

Asistent kinetoterapeut

Asistent medical

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %
Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Cabinet metodic (da/nu)

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 280

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 2144m.p.

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

126m.p.

20m.p.

Șefă degospodărie

Muncitor p-u deservirea clădirii

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

2



7 1

2

da

da 36m.p.

nu

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

0,649ha

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

351

71m.p.

 Adaptarea sălilor de grupă necesităților copiilor cuCES;                                       -

Asigurarea mediului fizic pe teren din fața blocului 3;                                           -

Dotarea cu materiale didactice a sălilor de grupă și a cabinetelor pentru specialiști.                                                                                                                                             

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2018

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

În anii de studii 2018-2019, 2019-2020 am continuat realizarea obiectivelor educaţiei timpurii centrate pe copil, care prevede respectarea și valorizarea unicităţii copilului, a nevoilor și intereselor fiecăruia, acordarea de oportunități egale de acces la educație și dezvoltare, precum 

și formarea unei personalități autonome, tolerante, cooperante, responsabile, creative și flexibile, capabile de a face alegeri și de a decide, iar cadrul didactic fiind cel care îi este partener, îl susţine, îi satisface necesităţile şi interesele lui, îi crează oportunități de cunoaștere de sine și 

a mediului înconjurător .

   Cadrele didactice îşi planifică activitatea în baza cunoaşterii particularităţilor individuale, a intereselor şi nevoilor fiecărui copil. Drept reper servesc documentele de politică educaţională: 

- Codul educațional;

- Curriculum-ul educaţiei timpurii şi preşcolare, 2018; 

- Standardele de învăţare şi dezvoltare pentru copilulu de la naștere până la 7 ani, 2018; 

- Standardele naționale profesionale pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie;

- - Incluziunea socio-educațională a copiilor cu dizabilități în instituția preșcolară;

- 1001 idei pentru o educație timpurie de calitate;

- Ghidul cadrelor didactice pentru educație timpurie și preșcolară;

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

da

45,00%27,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 128

Sală de festivități (metri pătrați)

46,00%

  2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

6,00% 8,00%

61

Realizat 69,00% 66,00% 48,50%

28,00% 43,50%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

4,00%

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

D. Dezvoltarea cognitivă 

9,00%

B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)
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50% 100%

234 37 14 34

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

401,30 401,30

Buget aprobat Buget executat

1298,00 1298,00

Suficient-parțial

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2018

Morbiditatea        

176,60

Buget planificat 

Morbiditatea generelă 243 cazuri : din ei 5 cronici ;prevalează bolile :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-sistemului respirator-188 cazuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- helmenți -7 cazuri;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-sistemul nervos -7cazuri;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- dermatită -6 cazuri;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- boli digestive-9  caz;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-varicelă -11 cazuri;

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

6006,10

Se respectă în conformitate cu prevederile regulamentelor propuse; gestionarea și implimentarea este coordonată de managerul IETnr.13 și asistentul medical.                                                                Sunt 

asigurate cu dezinfectanți  sol ,,Tabidez"                                                            

Minim nesear asigurat în sumă de 1000 lei: materiale sterile; antipiretice; analgezice; diuretice;antibacteriale; antivirale; cardiace; expectorante.

6006,10 1599,20
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Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Codul educațional; 

Stantardele profesionale pentru cadrele didactice reprezintă un reper important în mnitorizareacalitățiipregătirii profesionale a cadrelor didactice 

din sistemul de educație;

Antrenarea cadrelor didactice în formări prin seminare, etc;

Colaborare și implicare eficientă a familiei în activitatea grădiniței;

 Personalul didactic este interesat de calitatea procesului instructiv-educativ; 

Delimitarea clara a responsabilitatii fiecarui cadru didactic prin fisa postului; 

 Personal suplinitor tânar, bine pregatit, cu grade didactice sau înscris pentru obtinerea gradelor didactice.

Aprofundarea cunoștințelor în abordarea holistică a copilului în cadrul educației timpurii în cadrul orelor metodice,seminare,activități publice; 

    3.4. Parteneriate colaborări

Conștientizarea cadrelor didactice a ofertelor educaționale moderne;

Crearea condițiilor pentru incluziunea copiilor  cu CES;

Realizarea activităților specifice menite să creeze un mediu educațional activ;

Lărgirea sferei de influență a SAP;

Formarea cadrelor didactice și a specialiștilor referitor la lucru cu copiii cu CES;

Iresponsabilitatea și incompetența unor cadre în aplicarea corectă a standardelor și curriculei;

Conservatismul unor cadre didactice în acceptarea copiilor cu CES;

Parinți plecați peste hotare;

Lipsa interesului familiei față de activitatea copilului în insituție;

Slaba preocupare din partea unor cadre didactice pentru propria dezvoltare profesionala; 

Schimbarea politicii educaționale pe țară;

Micșorarea numarului de copii;

Buget limitat;

Implicarea slabă a familiei în educație;

Riscul pasivității specialiștilor în încadrarea cadrelor didactice copiilor cu CES.S

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

da

Open fun football schools

Parteneri

APL

Federația Moldovenescă de Fotbal- Chișinău 

Consiliul municipiului Soroca

Federația Moldovenescă de Fotbal- Chișinău 

Consiliul Raional Soroca

,,Prin fotbal să creștem sănătoși''

Cotizația lunară (mărime) nu

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu) da

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

nu

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Pavarea a 60m.p. a suprafeti din ograda gradinitei; 

repararea cosmetica a subsolului pentru pastrarea 

alimentelor.

Cotizația de aderare (mărime) nu

Acord de colaborare (da/nu) da

Denumirea OO* Integrarea Nord

Bunuri procurate

Impactul

Accesul la intrarea blocului B al institu'iei

Călirea și dezvoltarea fizică a copilului preșcolar cu CES; formarea abilităților de 

joc cu mingea.

Promovarea modului sănătos de viață; relații de colaborare ,cooperare,comunicare 

între copii de diferite vîrste

114 mii lei

Donație

Donație

Suma proiectului, lei
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Prețul ridicat al materialelor didactice si fondurile banesti limitate nu permit dotarea corespunzatoare a tuturor cabinetelor, grupelor; 

Neseriozitatea unor firme în onorarea contractelor de furnizare 

Balansarea prețurilor la  strictul necesar de mărfuri.

Puncte slabe

Conștientizarea cadrelor didactice a ofertelor educaționale moderne;

Crearea condițiilor pentru incluziunea copiilor  cu CES;

Realizarea activităților specifice menite să creeze un mediu educațional activ;

Lărgirea sferei de influență a SAP;

Formarea cadrelor didactice și a specialiștilor referitor la lucru cu copiii cu CES;

Schimbarea politicii educaționale pe țară;

Micșorarea numarului de copii;

Buget limitat;

Implicarea slabă a familiei în educație;

Riscul pasivității specialiștilor în încadrarea cadrelor didactice copiilor cu CES.S

Ameninţări

Sustinere materiala si financiara din partea comunitatii locale;

 Posibilitatea obtinerii de fonduri extrabugetare ;

Dezvoltarea unor activitati extracurriculare; 

Inițierea și implimentarea unor proiecte ce țin de înbunătățirea bazei tehnico materiale și didactice

Utilizare insuficienta a echipamentelor moderne în procesul instructiv educativ; 

Inexistenta unei sali de sport ;

O parte din curtea instituției neamenajată;

Starea fizica bună a cladirii; 

Spațiile grupelor adecvat amenajate în conformitate cu standardele educaționale; 

Existenta cabinetelor specialiștilor (psihologului, logopedului, kinetoterapeut);

Cabinetul metodic dotata cu literatura de specialitate; 

Material didactic, documentar si informational; 

Conectare la internet;  

Participarea instituției la proiecte si programe cu finantare diferita ; 

Centru de resurse pentru educatiea incluzivă;

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

    Obiectiv general:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Aprecierea și valorizarea unicității copilului, prin acordarea oportunităților egale de acces la educației și dezvoltarea în cadrul parteneriatului durabil cadrului didactic-părinte.                                                                                                                                                                           Obiective 

specifice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Înbunătățirea calității și eficienței educației prin formări profesionale și creșterea atractivității,relevanței sale.

2. Asigurarea accesului la educație a tuturor copiilor prin lărgirea serviciilor educaționale de specialitate, inclusiv lucrul la distantă.

3. Achiziții cognitive ,afective,psiho-motorice prin formarea deprinderilor pentru o viață sănătoasă, pentru mediu, în spiritul principiilor democratice.

4.Dezvolterea personalității, creativității copiilorși a capacității lor de inovare, oferind oportunități de explorare și descoperire a lumii prin arte.

Ameninţări

Prezența și aplicarea corespunzătoare a legislației în domeniul educației;

Formularea unei planificări axate în baza paradigmei centrate pe copil;

Proiecatarea tematică expusă prin corelarea obiectivelor educaționale cu conținuturile, materialele/resursele care pot fi utilizate și mediul creat 

axat pe actualele documente de pollitică educațională;                                   

 Proiectarea zilnică este documentul de func- ționare a cadrelor didactice în organizarea  programului zilnic;Include activități integrate și activități 

din domenii experințiale;     

  Incluziunea copiilor cu CES în grupele obișnuite;

 Planificarea este flexibilă ,disponibilă pentru modificări,care îi permit copilului de a lucra  în centrele de activitate, panouri ș.a la 

dorințele,interesele și necesitățile lui

Schimb de informație,colaborarea cadrului didactic cu colega de la grupă care activează,cu 

colegile din instituție;  -Promovarea mentoratului.Lucrul Centrelor de mentorat pe bază de voluntariat;                     

  -Selectarea chibzuită a obiectivelor operaționale, specificarea lor de sarcinile atribuite pentru centrele de activitate.

Utilizare insuficienta a echipamentelor moderne în procesul instructiv educativ; 

-Nu tot timpul se ține cont de specificul gru-pului,accesibilitatea însușirii temei;                                                                                                                                        

-Numărul exagerat de obiective;                                                                                                                                                                                                                                          

-Nechibzuite sunt adeseori modalitățile de finalizare a unor proiecte tematice.

Numărul extins de indicatori din cadrul SÎDC.

Ne achitarea sumelor necesare pentru incluziunea copiilor cu CES din buget.

Puncte slabe

Ameninţări

Obiectiv general:

Valorificarea și dezvoltarea unicității potențialului copilului, prin asigurarea implimentari optime a documentelor de politici educaționale.

Obiective specifice:

1.Creșterea calității și diversificarea serviciilor educaționale prin autoevaluarea și formarea profesională, a relevanței cadrului didactic. Elaborarea unei planificări realizate în urma evaluării și monitorizării dezvoltări copilului axată pe paradigma centrată pe copil.

2. Abordarea holistică- interconexiunea dintre domeniile de activitate și domeniile de dezvoltarea copilului ghidat de documente de politica educațională dezvoltate pentru Educația timpurie..

3.Corelarea oportunităților activităților de dramatizări,de muzică, a jocului de rol în dezvoltarea personală, emoțională și socială a copiiilor.                                                                                                                                                                                                                                                                          

4. Evoluția cognitivă, componența de bază a dezvoltării limbajului și comunicării a copilului în cadrul educației timpurii.                                                                                                                                                                                                                                                             

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020 Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi
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    Obiectiv general:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Aprecierea și valorizarea unicității copilului, prin acordarea oportunităților egale de acces la educației și dezvoltarea în cadrul parteneriatului durabil cadrului didactic-părinte.                                                                                                                                                                           Obiective 

specifice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Înbunătățirea calității și eficienței educației prin formări profesionale și creșterea atractivității,relevanței sale.

2. Asigurarea accesului la educație a tuturor copiilor prin lărgirea serviciilor educaționale de specialitate, inclusiv lucrul la distantă.

3. Achiziții cognitive ,afective,psiho-motorice prin formarea deprinderilor pentru o viață sănătoasă, pentru mediu, în spiritul principiilor democratice.

4.Dezvolterea personalității, creativității copiilorși a capacității lor de inovare, oferind oportunități de explorare și descoperire a lumii prin arte.
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Instrucțiuni privind completarea formularului Raportului de activitate pentru anul de studii 2017-2018, Instituții de educație timpurie

Variabila/domeniul Descrierea variabilei/domeniului

Raion/municipiu

Valori predefinite: 34 raioane/municipii și Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia (se 

alege din lista ascunsă)

Localitate Denumirea completă a localității

Denumirea instituţiei Denumirea completă a instituției de învățământ

Tipul instituţiei Tipul instituției (conform Codului educației)

Fondator/Autoritatea administrativă Fondatorul instituției/în subordinea cui se află instituția

Limba de instruire Limba de instruire (conform Codului educației)

Telefon Număr de telefon al instituției de învățământ

Adresa Adresa poștală a instituției de învățământ

E-mail Adresa e-mail a instituției de învățământ

Adresa web Pagina web a instituției de învățământ

Tipul de proprietate Valori predefinite: public; privat (se alege din lista ascunsă)

Program de activitate Intervalul de timp în care activează instituția

Nr. total de copii în IET Numărul total de copii din IET, la 31.05 (se calculează automat)

Nr. total de grupe în IET Numărul total de grupe în IET, la 31.05, inclusiv și grupele mixte

Real existenți
Numărul de copii real existenți în district, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Înscriși în IET
Numărul de copii care au fost înscriși în IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Frecventează IET
Numărul de copii care frecventează IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

din ei cu dizabilitate Numărul total de copii cu dizabilități, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru grupele mixte

Rata, %
Rata frecvenței pe fiecare tip de grupă, din copii înscriși în grupă, la fel și pentru grupele mixte

Nr. copii ce au plecat/vor pleca la școală
Numărul de copii de 6-7 ani, care au plecat la școală la 1 septembrie în anii precedenți și vor 

pleca la școală la 1 septembrie în anul curent

Succintă descriere:
Informație textuală succintă cu privire la cazul în care rata frecvenței copiilor de 6-7 ani este 

mai mică decât 100%, se vor indica motivele și acțiunile întreprinse

Vă rugăm să completaţi câmpurile de culoare verde din foaia 'Formular'  a acestui document (indicată în bara de etichete) în următorul mod: 

- verde de o nuanță deschisă - date textuale;

- verde de o nuanță mai închisă - număr întreg, real sau procent, după caz.

ATENȚIE!!!  Formularul este destinat pentru prelucrarea informațiilor de ordin statistic și general. Includerea și prelucrarea 

ulterioară a datelor cu caracter personal poate fi sancționată în condiţiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind 

Protecţia datelor cu caracter personal

Date generale

I. Domeniul Capacitate instituțională

    1.1. Numărul de copii pe vârste



Total personal didactic/de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 15.09.2017 Numărul total de tineri specialiști la data indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2017 Numărul total a personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic angajat pe parcursul anului Numărul total al personalului didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Total personal didactic/de conducere  la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 31.05.2018 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 31.05.2018 Numărul total de tineri specialiști la data  indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic plecat din instituţie Numărul total al personalului didactic plecat pe parcursul anului

Posturi vacante la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Motivul plecării personalului didactic Descriere textuală succintă cu indicarea motivelor plecării (conform CM)

Nr. total

Numărul total al personalului didactic (inclusiv director, educator, metodist, conducător 

muzical, psiholog, logoped, cadru didactic de sprijin, etc). Atenție! se calculează automat și va 

corespunde cu suma dintre Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)  și Nr. total fără grad didactic

Cu calificare în domeniul preşcolar (din nr. total)
Numărul total a personalului didactic cu calificare în domeniul preșcolar din numărul total al 

personalului didactic din instituție

Cu alte calificări, dar din domeniul pedagogiei (din nr. total) Numărul total a personalului didactic cu alte calificări, din domeniul pedagogiei

Cu alte calificări Numărul total a personalului didactic cu alte calificări

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)

Numărul total a personalului didactic deținător de grade didactice sau manageriale repartizat 

pe grade didactice: superior, întâi, doi. În cazul când se deține și grad didactic și managerial, 

cadrul didactice se include o singură dată 

Fără grad didactic (Nr. total/din ei tineri specialişti)
Numărul total a personalului didactic fără grad didactic. Numărul total de tineri specialiști fără 

grad didactic din numărul total de personal didactic fără grad didactic

Necesarul de cadre
Descriere textuală succintă a necesarului de cadre: funcții vacante în dependență de calificare, 

nr. de unități

Denumirea funcției
Denumirea funcției nondidactică și auxiliară conform statelor de personal aprobate ale 

instituției. Pentru fiecare funcție nondidactică sau auxiliară se utilizează rând separat

Nr. de angajați Numărul de angajați la funcția dată

Suprafața totală (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a instituției de învățământ

Nr. de blocuri/etaje Numărul de blocuri. Numărul de etaje

Nr. sălilor/ din ele utilizate Numărul total de săli. Numărul de săli utilizate din numărul total

1.4. Alte categorii de personal din  IET (situația la 31.05.2018)

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET (situația la 31.05.2018)

   1.5. Condiţii



Dormitor (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cabinet metodic (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) Numărul de locuri în instituție (copii)

Bucătărie (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a bucătăriei instituției

Punct medical (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a punctului medical

Teren de joacă (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a terenului de joacă

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 
Numărul de săli de sport în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor 

de sport

Sală de festivități (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii de festivități

Manuale, literatură didactică (nr.) Numărul total de manuale și literatură didactică luată la evidență

Literatură artistică (nr.) Numărul total de exemplare de literatură artisitică luată la evidență

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)
Numărul de calculatoare destinate pentru cadre didactice. Numărul de calculatoare destinate 

pentru cadre manageriale

Nr. de table interactive/Proiectoare Numărul de table interactive în instituție. Numărul de proiectoare în instituție

Conectare la Internet (da/nu)/nr. de calculatoare conectate
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de calculatoare conectate la 

rețeaua Internet din numărul total de calculatoare în instituție

Asigurare cu transport (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de canalizare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de încălzire (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Bloc sanitar în interior (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme  locomotorii 

(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Centru de resurse ((da/nu)/metri pătrați)
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de metri pătrați ai suprafeței 

totale a centrului de resurse

Alte săli (nr./metri pătrați) Număr de alte săli în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor

Observații, analize, constatări, nevoi Descriere textuală succintă, în dependenţă de specificul instituţiei

Nr. de copii în grupa/grupele pregătitoare Numărul total de copii evaluaţi în grupa/grupele pregătitoare pentru anul curent de studii

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi igienei personale
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

B. Dezvoltarea socio - emoţională
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

C. Capacităţi şi atitudini în învăţare
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

D. Dezvoltarea limbajului,  comunicării,  citirii şi scrierii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

E. Dezvoltarea cognitivă şi cunoașterea lumii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

II. Domeniul Proces educațional

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 

7 ani/rezultate (conform grilei de apreciere)



    2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea 

tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) pentru anii de 

studii 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

Informație textuală succintă

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

Extrabuget Extrabugetul, în lei

Principalele categorii de cheltuieli Principalele categorii de cheltuieli din bugetul executat

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate din bugetul executat (categorii/cantitate)

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul executat, în lei

Total copii alimentaţi Numărul total de copii alimentați în instituție

    din ei copii cu dizabilități Numărul de copii cu dizabilități alimentați din numărul total de copii alimentați 

Nr. zile-copii Numărul total de zile-copii pe instituție

Numărul de copii scutiți de plată 50% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 50%, din instituție

Numărul de copii scutiți de plată 100% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 100%, din instituție

Succintă descriere
Analiză succintă a cauzelor neexecutării bugetului aprobat, respectarea normelor financiare per 

copil, respectarea normelor fiziologice de consum 

Morbiditatea        Informație textuală succintă

Dotarea cabinetului medical cu inventar necesar Informație textuală succintă

Asigurarea cu medicamente Informație textuală succintă

Respectarea condițiilor sanitaro-igienice Informație textuală succintă

Parteneri Indicarea partenerilor. Pentru fiecare partener se utilizează rând separat

Denumirea Denumirea parteneriatului/proiectului

Impactul
Descriere textuală succintă referitor la impactul parteneriatului/proiectului/colaborării 

implementate

Suma proectului, lei Costul total al proiectului implementat, în lei

Existența OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Denumirea OO* Denumirea Organizației Obștești

Acord de colaborare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2018

III. Domeniul Management

    3.4. Parteneriate colaborări

3.4.1. Proiecte implementate

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2018

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor



Cont bancar al OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cotizația de aderare (mărime) Suma unică achitată de către membrii OO* la aderarea în organizație, în lei

Cotizația lunară (mărime) Suma achitată lunar de către membrii organizației obștești, în lei

Suma anuală a donațiilor, lei Suma totală a donațiilor pentru anul curent de studii, în lei

% realizat din suma anuală Suma cheltuită din totalul donațiilor pentru anul curent de studii, în %

Nominalizarea lucrărilor efectuate Denumirea lucrărilor efectuate din donațiile anuale

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate (cantitatea) din donațiile anuale

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale 

pentru cadrele didactice din instituţie 

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din 

instituţie

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor 

de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a 

procesului educaţional)

Procesul instructiv-educativ
Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Procesul instructiv-educativ

Obiective realizate pentru anul de studii 2017-2018. 

Indicatori de rezultat
Descriere textuală succintă

Obiective propuse pentru anul de studii 2018-2019. 

Indicatori de performanță
Descriere textuală succintă

* OO- Organizație obștească (Asociație Obștească, Fundație, etc.)

Analiza SWOT



2017-2018 174 6 310 20 18 0 5,8% 305 20 19 0 6,2%

2018-2019 178 6 320 24 24 0 7,5% 314 46 46 2 14,6%

2019-2020 175 6 294 29 29 0 9,9% 322 31 31 1 9,3%

2017-2018 283 34 34 0 12,1% 299 45 45 0 15,1% 312 61 61 0 19,5%

2018-2019 315 38 38 0 12,6% 310 44 44 0 14,1% 328 26 26 0 7,9%

2019-2020 326 50 50 0 15,3% 319 29 29 0 12,2% 315 38 38 0 12,1%

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Soroca 

IET nr.15 Soroca 

Creșă-gradiniță

23025341

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

str. Gospodarilor 37

gradinita15.soroca@mail.ru

RomanăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

36

31

38

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _-_ ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

APL Soroca

public

10.5 ore 1grupă de serviciu -12 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani
1

mailto:gradinita15.soroca@mail.ru
mailto:gradinita15.soroca@mail.ru
mailto:gradinita15.soroca@mail.ru
mailto:gradinita15.soroca@mail.ru
mailto:gradinita15.soroca@mail.ru
mailto:gradinita15.soroca@mail.ru
mailto:gradinita15.soroca@mail.ru
mailto:gradinita15.soroca@mail.ru
mailto:gradinita15.soroca@mail.ru


2017-2018

2018-2019

2019-2020

13 13

1 1

12 12

0 1

4 5

2 0

0 1

0 0

1

1

1

6

0

2

1

1

1

13 13 0 0 0 0 10 3 1

1 2

6 6

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

61,0

12,0

bucătar

spălătoreasă

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 643,8

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 140

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET
Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Instituția de educație timpurie  este frecventată de175 de copii cu vârsta 2-7 ani. La moment sunt depuse 55 de cereri a părinţilor. Din cauza suprasolicitărilor de la  părinţi de a inscrie copiii la grădiniţă, 

grupele sunt supraâncărcate. Capacitatea instituţiei nu dispune de mai multe locuri permite satisfacerea tuturor cererilor. E necesar de a construi o anexă pentru a deschide suplimentar două grupe pentru a 

satisface doleanţele părinţilor referitor la accesul la educaţie. Toţi copiii din district, de 6-7 ani, sunt instituţionalizaţi în mod obligatoriu.                 

                 

                 

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

lingereasă

ajutor auxiliar

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

dădacă

paznic/ măturător

asistent medical

șef de gospodărie

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

asistent de educator

da

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

2



1 1

0 0

da

0 nu

da 25,0

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

da

78,10%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

38

Realizat 94,50% 89,50% 85,50%

10,50% 14,50%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

da

da

21,90%5,50%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 110

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

Analizând procesul educational s-a constatat o schimbare calitativă şi o implimentare eficientă a Curriculumului pentru educaţia timpurie şi SÎDC precum şi tendinta de crestere profesionala a cadrelor 

didactice. Au fot organizate pe parcursul anului ore metodice, seminare referitor la proiectare reeşind din cerinţele noilor documente de politici educaţionale.cadrele didactice alcătuies sistematic proiectele 

tematice şi proiectarea zilnică. În scopul realizării finalităţilor educaţiei timpurii, cadrele didactice selectează individual strategiile de abordare a prevederilor curriculare.     Sistematic au fost organizate 

consiliile profesorale şi de administraţie, a lucarat comisia multidisciplinară şi consiliul de etică. Pentru monitorizarea dezvoltării copiilor au fist utilizate instrumentele de monitorizare şi evaluare a 

dezvoltării copiilor în baza SÎDC.  A fost elaborat un plan institutional de actiuni privind implimentarea curriculumului. Aceasta problema isi gaseste reflectarea in tema de cercetare a institutiei prescolare, 

in activitatile planificate si anume prin asistențele la ore realizate de manager.   În instituție activiază cadre didactice  cu studii superioare si o vechime mare in munca, creative , receptive, profesionaliste, 

conlucreaza eficient cu parintii.  În perioada de carantină procesul educațional a fost organizat la distanța prin  diferite modalități.                                                                                                                                                                                                                           

III. Domeniul Management

Extrabuget

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

1050,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

220

67,70

Pentru arganizarea calitativă a procesului educațional au fost creaate condiții optime de 

lucru. A fost efectuată reparația capitală a grupei 02, reparația curentă a tuturor încăperilor 

din instituție, foișoarelor. S-a procurat mobilier pentru amenajarea grupelor, mobilă pentru 

bucătărie, cuptor cu microunde, frigider, scaune 35. Am dori să procurăm mobilier pentru 

copii, deoarece este vechi, în schimb este marcat conform cerințelor sanitare ,și-n 

corespundere cu particularitățile de vârstă a copiilor. Din  lipsă  de finanțe trei grupe nu 

dispun de foișoare pentru organizarea procesului educațional în timpul verii la aier liber. E 

necesar de procurat pentru fiecare grupă câte un calculator, proiector, inventar sportiv, 

tablă magnetică, seturi de jucării pentru teren. Pentru a satisface doleanțele părinților 

referitor la instituționalizarea copiilor și a respecta cerințele documentelor de politici 

educaționale e necesar construcția unei anexe care ar dispune de încăperi pentru două 

grupe și o sală de sport. 

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Bloc sanitar în interior (da/nu)

3



50% 100%

175 1 3253 14 0

3821,90 1067,00

Instituţia dispune de un plan aprobat de CSP  ce conţine măsuri concrete referitor la respectarea cerinţelor sanitaro-igienice. Personalul instituţiei regulat frecventeză seminarele şi au susţinut  

examenul organizat de CSP. Cadrele didactice educă la copii  deprinder de-a respecta  regulile de igienă personală. Începând cu grupa mijlocie copiii îndeplinesc însărcinări la serciu. Grupele 

mari şi pregatitoare după mâncare duc de sinestătător tacâmurile la colţul alimentar din grupă.  În rezultatul verificării starii sanitaro-igienice de către CSP , de nenumărate ori pe parcursul 

anului, s-a constatat că în instituţie se respectă cerinţele sanitaro- igienice, sunt create condiţii normale pentru activitatea copiilor şi angajaţilor. Instituţia dispune de autorizare de funcţionare. 

Sistematic colaboratorii trec examenul medical. Instituţiea dispune de sisteme:  canalizare, apeduct de apă caldă şi rece; încălzire cu gaz; săli de grupe şi dormitoare, iluminare, sistem de 

ventilare în bucătărie.

Bugetul instituţiei prevede finanţe pentru procurarea medicamentelor de primă necesitate. Administraţia instituţiei în mod centralizat procură medicamentele necesare. Fiecare grupă, 

bucătăria precum şi paznicii dispun de trusă medicală. Păstrarea medicamentelor are loc în conformitate cu instrucţiunea referitor la ocrotirea sănătăţii copiilor. Asistenta medicală duce 

evidenţa strictă a eliberării şi păstrării medicamentelor.

3821,90

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Morbiditatea        

În anul de studii 2019-2020 au fost alimentaţi 175 copii. S-au respectat normele naturale. Din buget pentru fiecare copil, conform normelor financiare  au fost achitati 17,5 bani. Parinţii au achitat 12.0 lei. A fost 

alcătuit meniul de perspectivă pentru 10 zile, care a fost aprobat la CSP. S-a studiat în cadrul instituţiei instrucţiunea  privind organizarea alimentaţiei copiilor şi elevilor în instituţiile de învăţământ general. Meniul 

este variat, sunt întocmite meniuri orientative pentru perioada calda şi rece a anului. Furnizorii regulat asigură instituţia cu produse alimentare de calitate şi conform comenzii. 

Asistenta medicală verifică sistematic respectarea cerinţelor sanitare şi prepararea bucatelor conform cattelei tehnologice . Se  completeaza regulat  registru de evidenţă  a produselor usor alterabile și produselor 

culinare finite. Se duce evidența produselor primite de la furnizor și se verifică calitatea și cantitatea.

106,60

Buget planificat 

 Sistematic în perioada estivală gimnastica matinală şi activităţile de cultură fizica se organizeaza la aier liber . În anul de studii 2019-2020 au frecventat IET 175 copii. Au fost înregistrate mai 

multe cazuri de boli infecţioase: varicelă şi scarlatină. În luna martie un grup de specialişti de la Centrul medicilor de familie au examinat toţi copiii din instituţie. În urma examinărilor au 

fost înregistrate rezultatele examinării în carnetele medicale ale copiilor. La consiliul de administraţie a fost pusă în discuţie problema dată. Copiii depistaţi cu anumite probleme de sănătate şi 

dezvoltare au fost îndreptaţi pentru consultaţii la specialiştii necesari. Măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor  a fost pusă în discuţie şi în cadrul şedinţelor organizate cu părinţii.  În rezultatul 

evaluăriii iniţiale CM a instituţiei a referit către Serviciul Raional de Asistenţă Psihologică procese verbale a copiilor  pentru confirmarea diagnosticii copiilor.

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

388,10 388,10

Buget aprobat Buget executat

989,40 982,60

Instituţia dispune de cabinet medical parţial dotat cu utilajul necesar: cântar, tonometru, scăriţă medicală pentru determinarea dezvoltării fizice a copiilor: greutatea, înăltimea.   Din lipsa de 

mijloace financiare cabinetul nu este dotatat conform cerinţelor moderne de dotate.

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice
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Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

Denumirea OO*

Acord de colaborare (da/nu)

Cotizația de aderare (mărime)

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Parteneri

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Persoane didactice calificate şi creative cu tendinţe spre schimbare; Ponderea cadrelor didactice cu grad 

didactic: 10-grad didactic doi.Cointeresarea cadrelor didactice pentru  dezvoltarea măiestrie profesionale.   

Delimitarea clară a obligaţiilor şi responsabilităţilor cadrului didactic prin Regulamentul de ordin intern al 

instituşiei.                                                                                                                                    

    3.4. Parteneriate colaborări

Instruirea cadrelor didactice pentru a putea utiliza cu succes tehnologiile moderne.                   Consilierea  

metodică şi organizarea schimbului de experienţă dintre cadrele didactice prin ore publice şi masuri 

extracurriculare;

Dotarea mediului educaţional conform necesităţilor, intereselorşi doleanţelor copiilor;

Accesul la diferite surse de informare.      

Slaba preocupare din partea unor cadre didactice pentru schimbare şi propria dezvoltare profesională.  

Lipsa unei baze de date corecte privind numărul de copii de vârstă preşcolară din circumscripţia 

instituţiei. Lipsa tehnicii de calcul (Calculatoare, gadjeturi) pentru oraganizarea procesului educațional la 

distanța.                          

Lipsa cadrului didactic de sprijin şi a psihopedagogului;

Numărul copiilor din grupă depăşeste cu mult numarul stabilit de documentele în vigoare.           Plecarea 

parinţilor după hotare;

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT
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1. Implementarea / aplicarea SÎDC, cu accent pe dezvoltarea la copii a creativității și gîndirii critice.;                                                                                                                                                                                                

2.Aplicarea metodelor active-participative în dezvoltarea gîndirii logice la preșcolari.

3. Promovarea managementului calităţii în conducere, al activităţii creative şi perfecţionare

4. Monitorizarea și evaluarea dezvoltarea copiilor în baza SÎDC.                                                                                                                                                                                                                                                         5. 

Proiectarea procesului educaţional conform noilor cerinţe curriculare.                                                                                                                                                                                                                                              

Puncte tari

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Ameninţări

Colectiv didactic valoros, calităţile definitorii fiind: seriozitate, perseverenţă, creativitate, conştiinţiozitate. 

Asigurarea unui climat deschis inovaţiei şi creativităţii.                                                            Promovarea unui 

management eficient.  Grădiniţa are un parteneriat benefic şi eficient cu părinţii.                                                         

Promovarea managementului calităţii în conducere, al activităţii creative şi al perfecţionării.

Posibilitatea accesării unor proiecte cu finanţare naţională şi internaţională.                                 Organizarea 

instruirii cadrelor didactice cu o tematică variată conform doleanţelor lor.                Crearea oportunităţilor 

pentru copii în vederea realizării propriilor alegeri, de a se juca cu ce materiale doresc, cu cine doresc şi cum 

sa le facă un anumit lucru

Utilizarea insuficienta a tehnologiilor moderne în procesul instructiv educativ.                            Crearea 

condiţiilor organizării procesului educaţional în aier liber;  Transparenţă la deciziile luate şi participarea 

cadrelor didactice la actul deciziţional nu s-a asigurat în totalitate.

Neimplicarea părintilor în procesul educaţional.  S-a observat lucrul acesta în perioada de carantină. 

Depăşirea numărului de copii în grupe.                                                                                  

Puncte slabe

Ameninţări

Pe parcursul anului de studii 2019-2020 s-a efectuat monitorizarea şi evaluarea dezvoltării copiilor la trei perioade de vârstă.. Analizând rezultatele obţinute la finele anului, s-a constatat că copiii au obţinut 

deprinderi, capacităţi, aptitudini îmbucurătoare, însă rămân rezerve la Domeniul C şi D.  Mediul educaţional a fost dotat cu diverse materiale didactice, confecţionate de educatori. Panouri personalizate oformate 

estetic şi creativ, centre dotate după interesul  copiilor. Un educator î-şi face studiile de licenţă în domeniu.  Au fost renovata capital  o  grupă. S-a procurat un frigider,cuptor electric,35 de scăunele pentru copii. 

Costume naționale pentru copii și educatori. Terenurile de joacă au fost bine amenajate şi s-a efectuat reparaţia cosmetică a instituţiei.  instituția de educație timpurie este gata pentru a începe noul an de studii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Bbugetul limitat nu permit dotarea corespunzătoare a grupelor.  Familii cu buget scăzut şi părinţi plecati 

peste hotare;

Lipsa mijloacelor financiare pentru renovarea capitală a instituţiei preşcolare;       

Puncte slabe

Instruirea cadrelor didactice pentru a putea utiliza cu succes tehnologiile moderne.                   Consilierea  

metodică şi organizarea schimbului de experienţă dintre cadrele didactice prin ore publice şi masuri 

extracurriculare;

Dotarea mediului educaţional conform necesităţilor, intereselorşi doleanţelor copiilor;

Accesul la diferite surse de informare.      

Lipsa cadrului didactic de sprijin şi a psihopedagogului;

Numărul copiilor din grupă depăşeste cu mult numarul stabilit de documentele în vigoare.           Plecarea 

parinţilor după hotare;

Ameninţări

Posibilitatea obţinerii de fonduri extrabugetare şi accesării unor proiecte cu finanţare naţională şi 

internaţionale.  Descentralizarea finanţării.                                                                                                    

Colaborarea cu instituţiile abilitate în derularea de proiecte şi programe de dezvoltare;                

Interesul scăzut al agenţilor economici şi a Organizaţiilor nonguvernamentale în acoordarea de 

sponsorizări sau donaţii.  Lipsa cointeresării cadrelor didactice în artragerea investiţiilor din exterior                                      

Documentele de politici educaţionale, donate de către Direcţia de învăţământ, reprezintă un reper important 

în  monitorizarea calităţii pregătirii profesionale a cadrelor didactice din sistemul de educaţie timpurie;                                                                                                                                          

Spatii amenajate în conformitate cu cerinţele sanitare şi terenuri de joacă la aier liber;                                       

Dotarea materială  satisfăcătoare a grupelor din instituţie;  Materiale didactice confecţionate. Complectarea 

rapoartelor la debut şcolar, fişelor de monitorizare. 
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1. Implementarea / aplicarea SÎDC, cu accent pe dezvoltarea la copii a creativității și gîndirii critice.;                                                                                                                                                                                                

2.Aplicarea metodelor active-participative în dezvoltarea gîndirii logice la preșcolari.

3. Promovarea managementului calităţii în conducere, al activităţii creative şi perfecţionare

4. Monitorizarea și evaluarea dezvoltarea copiilor în baza SÎDC.                                                                                                                                                                                                                                                         5. 

Proiectarea procesului educaţional conform noilor cerinţe curriculare.                                                                                                                                                                                                                                              
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2017-2018 188 7 25 25 22 0 88,0% 51 51 45 0 83,0%

2018-2019 205 7 27 27 22 0 82,0% 31 31 29 0 93,5%

2019-2020 198 7 26 26 24 0 92,0% 26 26 25 0 96,0%

2017-2018 29 29 24 0 82,0% 28 28 23 0 79,0% 30 30 28 0 93,0%

2018-2019 57 57 48 0 84,0% 31 31 28 0 90,3% 32 32 29 0 91,0%

2019-2020 31 31 28 0 90,3% 56 56 50 0 89,2% 32 32 29 0 90,6%

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

APL 

public

6 grupe- 10,5 , 1 grup-12 ore Program de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

28

31

32

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, 3_- 6 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

Luceafarul 16 

gradinita16@mail.ru 

română/ rusă Limba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Soroca 

IET nr.16 ”Izvoraș” 

gradiniță

0230 2 58 92 / 067493308

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

1

mailto:gradinita16@mail.ru
mailto:gradinita16@mail.ru
mailto:gradinita16@mail.ru
mailto:gradinita16@mail.ru
mailto:gradinita16@mail.ru
mailto:gradinita16@mail.ru
mailto:gradinita16@mail.ru
mailto:gradinita16@mail.ru
mailto:gradinita16@mail.ru


2017-2018 25 25 19 0 76,0%

2018-2019 27 27 23 0 85,0%

2019-2020 27 27 25 0 92,5%

16 14

1 1

15 13

0 0

3 3

0 0

0 2

0 0

1

8

1

1

1

1

1

2

1

14 12 2 0 0 1 9 4 0

800,9 m2 

5 2

18 18

37 m2

11,1m2

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

Lucrător de deservire

Asistent medical

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Spălător de veselă 

Spălătoreasă 

Sef de gospodarie 

Asistent al  educatorului 

Rata, %

Schimbarea locului de trai;                                              

Stabilirea vârstei de pensionare. 

Copiii în perioada anului de învățământ  2019-2020 au apsentat pe motive de boală, concediu părinților, vacanțe, motive familiare, concedii de recuperare a copiilor ca consecințe în urma tratamentului 

recomandate de medicul de familie. 

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Dormitor (da/nu)

Bucatar auxiliar 

da

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Paznic -maturator 

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 140

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

lucrator muzical- 0,87

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați)

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

Bucatar 

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

   1.5. Condiţii

2



0,5264ha

nu

74,8 m2

63

86

1 1

0 1

da

3 42,1m2

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Sistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

Lipsa terenului sportiv amenajat conform cerințelor sanitare; Lipsa inventarului 

sportiv pentru activități; Lipsa salii de sport , utilizarea salonului muzical cu dubla 

specificație din cadrul instituției.  Necesitatea de a efectua reparație capitală în sălile 

de grupă, fasada instituției; Procurarea mobilerului (mese, scaune) pentru copii; 

Procurarea inventarului moale. 

Bunuri procurate

II. Domeniul Proces educațional

III. Domeniul Management

Extrabuget

nu

17,32%5,00%

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

da

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.)

Sală de festivități (metri pătrați)

Principalele categorii de cheltuieli

da

82,68%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

32

Realizat 95,00% 87,33% 78,91%

12,67% 21,09%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)
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50% 100%

198 7

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

446,10 346,10

Buget aprobat Buget executat

914,50 909,70

Cîntar 

Lentă centimetrică

Pat 

Morbiditatea        

În alimentația copiilor s-a ținut cont de recomandările Ministerului Sănătății Ordinul nr.638  și în deosebi de Hotărârea Guvernului nr. 722 din 18.07.2018  Instrucțiunea  privind organizarea alimentației copiilor și 

elevilor în instituțiile de învățământ general. 

93,80

Buget planificat 

Discifrînd numărul absențelor constatăm: 

Absențe pe motive familiare ;

Concedii din cont propriu;

Absențe pe motive de boală, concedii de recuperare; 

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

A petrece control permanent a stării sanitaro-igienice a grupelor. 

 Controlul filtrului de dimineaţă zilnic 

 Controlul copiilor veniţi după boală. 

Primirea copiilor noi veniţi după necesitate 

Control la pediculoză şi scabie. o dată în săptămînă 

Evaluarea trecerii controlului medical de către angajaţii .

Trusă de urgență cu medicamente necesare ; Dezinfectant Nica Clor; 

Aproviziunarea trusei cu medicamente necesare ianuarie 2020 ;

4048,40 1033,604048,40

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

 Salariu angajaților, alimentația copiilor, cheltuielele pentru 

lumină,apă, gaz. 
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    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

nu

    3.4. Parteneriate colaborări

Oferirea posibilităților de participare la variate cursuri de formare și perfecționare; 

Schimb de experiență între cadrele didactice prin organizarea măsurilor publice;

 Organizarea instruirii reeșind din necesitățile profesionale; 

Pregătirea slabă, lipsa  inițiativei a cadrelor noi din instituție;

Unele cadrele didactice nu utilizează tehnologiile computerizate;

Scăderea interesului cadrelor didactice tinere pentru a profesa meseria de educatoare; 

Puncte slabePuncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Inițiativa  cadrelor didactice de a susține și a consulta cadrele didactice tinere; 

Tendința de autoperfecționare a cadrelor didactice; 

Parteneri

APL  

 Școala 

Biserica  ” Creștin de mic”  

Continuitate ” Grădiniță- Școală”  

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu) nu

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

 ” Viitor prosper pentru instituție” 

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu) nu

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

Realizarea activităților planificate în parteneriat; 

Îmbunătățirea condițiile instituției; 

 Cunoașterea copiilor preșcolari cu activitatea  și viața școlară. 

Vizite comune grădiniță – școală.

Organizarea de întîlniri,şedinţe cu caracter informativ, de consultare: educator – învățător.  Dezvoltarea spiritului creștin copiilor preșcolar prin vizite comune.
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Oferirea posibilităților de participare la variate cursuri de formare și perfecționare; 

Schimb de experiență între cadrele didactice prin organizarea măsurilor publice;

 Organizarea instruirii reeșind din necesitățile profesionale; 

Scăderea interesului cadrelor didactice tinere pentru a profesa meseria de educatoare; 

Ameninţări

Amenajarea terenelor de joacă cu inventarul necesar; 

 Includerea cadrelor didactice pentru elaborarea proiectelor cu scopul atragerilor financiare;

Grupele nu benificiază de calculator; 

Materialul didactic partial învechit ; 

Dormintoare separate, săli de grupă separe, antreuri, grupuri sanitare separate; 

Spațiile instituție se încadrează în condițiile sanitaro- igienice corespunzătoare; 

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

• Formarea   deprinderilor  de  sănătate  și  igienă  la  copiii  de  vârstă  timpurie;

• Implementarea, monitorizarea documentelor de politici educaționale; 

• Formarea  atitudinilor  de  învăţare, promovarea valorilor naționale și abordarea multiculturală; 

• Asigurarea unui mediu protectiv, capabil să prevină violența față de copii și să intervină prompt pentru  identificarea, referirea și asistența copiilor victime ale violenței;

• Realizarea parteneriatului eficient  cu părinţii pentru formarea abilităților  parentale  în vederea unei dezvoltări  corecte și eficiente a copiului, prin asigurarea parteneriatului instituție de educație timpurie- familie- 

comunitate; 

Ameninţări

Respectarea curriculumului în activitatea zilnică; 

Abordare individuală a copilului în procesul proiectării; 

Individualizarea copiilor în procesul educațional; 

 Activități extracurriculare diverse: varietăți de teatre, expoziții tematice, drumeții, vizite;

Cadre didactice tinere angajate cu studii ăn domeniul educației timpurii;  

  Îmbunătățirea cunoștințelor cadrelor didactice în utilizarea tehnicilor digitale; 

Lipsa în unitate a specialistului logoped;

Lipsa încăperii și a ternului pentru activități sportive; 

Inventarul uzat și puțin la număr nu permite educatorului să organizeze activitatea  calitativ în aer liber 

și stopează activitatea fizică a copilului;

Puncte slabe

Ameninţări

1. Proiectarea  şi  implementarea  proiectului de dezvoltare instituţională pentru optimizarea managementul instituţional în grădiniţa de copii.

2. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor;

3. Acordarea de oportunităţi egale de acces la educaţie şi  dezvoltare, formarea  unei personalităţi autonome ;

4. Dezvoltarea interesului de a cunoaşte natura şi omul, dezvolatrea abilităţilor de explorare, aplicînd elemente de   observare şi experiment; 

5. Stimularea dezvoltarii creativităţii copiilor în cadrul procesului educaţional.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Insuficiența mijloacelor financiare acordate grădiniței; 

 Familii plecate peste hotare; 

Creşterea numărului de şomeri în rîndul părinţilor; 

Puncte slabe

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi
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• Formarea   deprinderilor  de  sănătate  și  igienă  la  copiii  de  vârstă  timpurie;

• Implementarea, monitorizarea documentelor de politici educaționale; 

• Formarea  atitudinilor  de  învăţare, promovarea valorilor naționale și abordarea multiculturală; 

• Asigurarea unui mediu protectiv, capabil să prevină violența față de copii și să intervină prompt pentru  identificarea, referirea și asistența copiilor victime ale violenței;

• Realizarea parteneriatului eficient  cu părinţii pentru formarea abilităților  parentale  în vederea unei dezvoltări  corecte și eficiente a copiului, prin asigurarea parteneriatului instituție de educație timpurie- familie- 

comunitate; 

7



2017-2018 291 12 1030 24 24 0 100,0% 1030 24 24 0 100,0% 1064 49 49 0 100,0%

2018-2019 317 13 22 22 0 100% 48 48 0 100% 57 57 0 100%

2019-2020 338 13 2621 0 0 0 0,0% 699 81 81 2 100,0% 402 57 57 1 100,0%

2017-2018 1038 51 51 0 100,0% 960 53 53 0 100,0% 940 53 53 0 100,0%

2018-2019 49 49 0 100,0% 25 25 0 100,0% 49 49 0 100,0%

2019-2020 411 86 86 1 100,0% 415 60 60 0 100,0% 393 54 54 1 100,0%

Anul de 

studii

Anul de 

studii

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Soroca

IET nr.17 „Cheița de Aur”

grădiniță

0230816 57

Fondator/Autoritatea administrativă

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

Feofania Budde 3

corbuol@gmail.com

http:școli.didactic.roinstituția-preșcolară-nr17-cheița-de-aur

limba românăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilita

te

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

62

51

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _-_ ani

72

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Primăria mun.Soroca

public

10ore30min5zile/săptămânăProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani
1

mailto:corbuol@gmail.com
mailto:corbuol@gmail.com
mailto:corbuol@gmail.com
mailto:corbuol@gmail.com
mailto:corbuol@gmail.com
mailto:corbuol@gmail.com
mailto:corbuol@gmail.com
mailto:corbuol@gmail.com
mailto:corbuol@gmail.com


2017-2018 18 18 0 100,0% 19 19 0 100,0%

2018-2019 22 22 0 100,0% 45 45 0 100,0%

2019-2020 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

28 27

1 1

27 26

1 1

4 5

1 0

0 1

0 1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

27 23 4 0 0 2 16 9 1 1

1

14

x

x

7b/2et. 2b./1et.

60 52

x

x

x

x

x

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

100m2

16m2

Bucătar șef

Spălătoreasa

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

psihopedagog -1

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 1632 m

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 320

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Dormitor (da/nu)

Bucătar

da

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Muncitor pentru deservirea clădirii

Muncitor pentru îngrijirea încăperii

Asistent al educatorului

Cabinet metodic (da/nu)

Rata, %

Motive personale din propria inițiativă.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

Paznic

Muncitor auxiliar

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Ajutor de bucătar

Spălător de veselă

Șef gospodărie

Asistent medical

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

2



x

1 72,00

1 1

0 1

da da

1 24m2

2 72m2

0,00%

6,00%

94,00%

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

da

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

Bloc sanitar în interior (da/nu)

66,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

51

Realizat 76,80% 66,80%

23,20% 33,20%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00%

Analizând rezultatele procesului instructiv-educativ pentru anii de studii 2018-2019 și 2019-2020 se observă nivelul mai scăzut  a dezvoltării copiilor de grupa pregătitoare conform indicatorilor din 

Standardele de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani, ceea ce se datorează faptului că în grupele pregătitoare rezultate mai slabe sunt influențate de rezultate copiilor cu CES și 

rezultatul lucrului la distanță în care unii părinți nu au avut atutudine corespunzătoare.  Celelalte vârste prezintă nivelul constant a dezvoltării copiilor conform indicatorilor din Standardele de învățare și 

dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7ani. Mai multă atenție ar trebui acordată domeniilor C și D. Pentru îmbunătățirea rezultatelor se propune de a continua educația parentală cu scopul 

informării părinților asupra aspectelor necesare de îmbunătățit pentru dezvoltarea limbajului și comunicării copiilor și a domeniului dezvoltare cognitivă. 

III. Domeniul Management

Extrabuget

II. Domeniul Proces educațional

da

da

33,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 165

Sală de festivități (metri pătrați)

Principalele categorii de cheltuieli

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

100000,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

60

108,00

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

E necesar de îmbunătățit condiții pentru copii cu probleme locomotorii. E nevoie 

de reorganizat spațiile cabinetului medical și a spălătoriei pentru a aduce la 

condiții conform cerințelor; trebuie de creat spațiu pentru terenul sportiv; sunt 

necesare reparații capitale a viceelor; e nevoie de conectare la internet a tuturor 

grupelor și laptopuri pentru fiecare CD. 

Observații, analize, constatări, nevoi

Bunuri procurate
3



50% 100%

338 5 10 8

etc.

Instalarea UZO și iluminarea bucătăria

7536,10 1900,40

Servicii informaționale

Servicii telecomunicaționale

Medicamente

Gaze

728,20 x

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Remunirarea muncii angajaților

Energia electrică

163,007536,10

Reparația podelelor 2grupe

Morbiditatea        

Reparația capitală depozit de produse-legume

Reparația capitală viceu 

244,00

Buget planificat 

406 - cazuri îmbolnăviri, 215 pînă la 3 ani, 191 de peste 3 ani inclusiv cronica 12 cazuri, 5- până la 3 ani, 7 peste 3 ani

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Apa și canalizarea

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

728,20

Buget aprobat Buget executat

1882,10 1882,10

 masă de birou, dulap, două scaune, măsuță, două cuiere, pătuc pentru consultații, coș pentru gunoi cu capac și pedală, prosop, 4 halate albe, lampă bactericidă, cântar electronic.

Conform Regulamentului Sanitar pentru IET nr. 1211 din 04.11.16, intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2018; se menține starea sanitară satisfăcătoare atât în grupe, culuare, blocul alimentar, 

spălătorie, depozite, cât și pe terenurile de joc și cel de gospodărie.

Conform surselor financiare pe anul 2020: strictul necesar.

Materiale de uz gospodăresc

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

4



Suma proiectului, 

lei

Bunuri procurate

Impactul

Asigurarea continuității procesului de instruire și educație de la grădiniță la școală 

prin familiarizarea preșcolarilor cu sala de clasă, cu ambientul, învățătoarea și 

integrarea copiilor cu succes în viața de școlar.

o Formarea unor atitudini pozitive în relaţionarea cu mediul natural şi social, de 

toleranţă, de responsabilitate, de solidaritate, de protecţie;

o Dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii înconjurătoare în vederea 

formării conştiinţei ecologice;

o Conştientizarea roluluui personal al părinţilor şi a altor factori educaţionali din 

cadrul comunităţii în formarea şi dezvoltarea comportamentului proecologic a 

propriilor copii ;

o  Implicarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii în 

activitatea grădiniţei şi în crearea unui mediu sigur şi sănătos pentru toţi.

Dezvoltarea la cadrele didctice a competenței de mentori; Și formarea abilităților 

practice studenților.

„Copilul de azi, școlarul de mâine”

Denumirea OO* Asociația Părinților și Pedagogilor ,,CHEIȚA DE AUR"

Mașina de uscat rufe AEG 8kg - 1buc.

Frigider mic pentru probe - 1buc

Paturi 6 buc Matras 24 buc. Pernă 24 buc

Camera video (procurare și instalare)

Jucării: constructori, jocuri de rol, transport, etc.

da

Parteneri

Liceul Teoretic „Constantin Stere”

Asociația de părinți și pedagogi Cheița de aur

Colegiul „Mihai Eminescu”  Stagii de practică

 „Ecologiștii”

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

 Educatorii sunt la curent cu toate documentele de Politici educaționale naționale actuale. Activitățile sunt 

structurate reeșind din particularitățile individuale ale copiilor. Cu fermitate sunt folosite metodele 

interactive de lucru. Cadre didactice recunosc unicitatea fiecărui copil, oferindu-le toae șansele pentru a se 

dezvolta, pornind de la nevoile și interesele copilului.Cadrele didactice pledează pentru un mediu 

educațional corespunzător.  Educatorii participă cu interes la toate formele de activități de creștere 

profesională.  In instituție este formată o echipă sănătoasă de lucru. 

    3.4. Parteneriate colaborări

Lucrul cu copii cu CES. Planificarea ca proces participativ (neimplicarea copiilor și părinților în 

procesul de planificare). 

Puncte slabe

Cotizația lunară (mărime) 15lei

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală 100%

59050,0lei

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Cotizația de aderare (mărime) 1000lei

Ștergare 300 buc

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

daCont bancar al OO*(da/nu)

Acord de colaborare (da/nu)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu) da
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Oportunităţi

Ameninţări

*Se implementează cu succes noile documente de politici educaționale: Cadrul de referință al educației 

timpurii din Republica Moldova; Curriculum pentru educație timpurie; Standarde de învățare și dezvoltare 

a copilului de la naștere până la 7 ani;                                                      *Realizarea cu succes a monitorizării 

în baza metodologiei de monitorizare și evaluare a dezvoltării  în baza SÎDC; *

*Implementarea proiectelor educaționale și implicarea activă în desfășurarea acestora;       *Diversitatea 

literaturii de specialitate;                                                                                                      *Posibilități multiple de 

informare și formare a cadrelor didactice.

*Insuficienta implicare a părinților în procesul instructiv-educativ;                                              

*Cunoașterea insuficientă a TIC;                                                                                                            

*Dotarea insuficientă cu tehnica modernă a instituției.

*Modificări rapide în sistemul educațional, privind domeniul legislativ și de viziune managerială; 

*Lipsa de timp și neimplicarea părinților;                                                                                                 

*Conservatorismul și rezistența la schimbare a unor cadre didactice.

Puncte slabe

Ameninţări

*Formarea continuă a competențelor profesionale a cadrelor didactice (cursuri de formare continuă, stagii, mese rotunde etc.) Indicatori de performanță: Atestarea cadrelor didactice; Cadrele didactice cu 

inițiativă, creative; Participarea cadrelor didactice în cadrul consiliilor pedagogice, orelor metodice, seminarelor locale, naționale;                                                                                                    *Stimularea și 

dezvoltarea creativității în cadrul domeniilor de activitate limbaj și comunicare și Științe și tehnologii.  Indicatori de performanță: Copii care au o gândire critică și se pot adopta ușor diferitor situații de problemă, 

activități bazate pe experimente și multiple jocuri verbale.                                                                                                                                                                                 *Dezvoltarea compentențelor de proietare, 

organizare și desfășurare a activității didactice în instituțiile de educație timpurie. Indicatori de performanță: Cadre didactice competente în realizarea unei proiectări eficiente, organizării și desfășurării a 

activităților în vederea dezvoltării holistice a copiilor.                                                                                                                                                              *Formarea și aprofundarea competențelor teoretice cu privire la 

poziționări teoretice/conceptuale și pedagogice ale educației timpurii. Indicatori de performanță: Cadre didactice competente, pregătite teoretic pentru crearea stării de bine a copiilor.                                                                                                                                                                                                                                                     

*Sensibilizarea și atragerea partenerilor educaționali, consolidarea parteneriatelor sociale și implicarea comunității în activitatea instituției (Activități extracurriculare, vizite, ședințe etc.) Indicatori de rezultat: 

Prelungirea colaborărilor existente și implicarea în noi proiecte educaționale cu parteneri din sferele adiacente.   

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

•Lipsa finanțelor bugetare destinate dotării tehnico-materiale; 

•Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente;                                                                                                                                                       

•Populaţia din cartier care de multe ori deteriorează aparatele de joacă, gardul.

Puncte slabe

 Educatorii sunt la curent cu toate documentele de Politici educaționale naționale actuale. Activitățile sunt 

structurate reeșind din particularitățile individuale ale copiilor. Cu fermitate sunt folosite metodele 

interactive de lucru. Cadre didactice recunosc unicitatea fiecărui copil, oferindu-le toae șansele pentru a se 

dezvolta, pornind de la nevoile și interesele copilului.Cadrele didactice pledează pentru un mediu 

educațional corespunzător.  Educatorii participă cu interes la toate formele de activități de creștere 

profesională.  In instituție este formată o echipă sănătoasă de lucru. 

 În instituție sunt formatori locali ceea ce crează oportunități de informare a cadrelor didactice cu privire la 

modificările documentelor de politici educaționale și implementarea acestora în procesul educativ-instructiv 

din prima sursă. Organizarea diferitor forme de activități pentru creșterea nivelului profesional atât în 

cadrul instituției  cât și în parteneriat cu DÎ Soroca ș.a. Cadrele didactice creative la crearea mediului 

educațional.  Varietatea litertaturii de specialitate. 

Lucrul cu copii cu CES. Planificarea ca proces participativ (neimplicarea copiilor și părinților în 

procesul de planificare). 

Copii lăsați în grija altor persoane care nu se interisează de procesul instructiv-educativ din instituție, 

dar și unii părinți indeferenți. Lipsa cadrelor specializate: psihopedagog, psiholog.  Implicarea 

părinților copiilor cu CES în procesul instructiv-educativ.

Ameninţări

 •Susținerea din partea Asociației de părinți și pedagogi;

•Implicarea în proiecte cu finanţare externă nerambursabilă;

•Sponsorizări din partea diferitor actori  sociali.

•Mobilier vechi în unele săli de grupă;                                                                                                         

•Dotarea insuficientă cu material didactic;                                                                                         •Lipsa 

tehnicii pentru fiecare educator: laptopuri conectate la internet pentru activități didactitice și dezvoltare 

profesională;                                                                                                                      •Insuficienta dotare a 

spatiului de joc (deși este  generos nu  dispune de accesorii și aparate   necesare petrecerii timpului de  

joc în aer liber)

•Terenul de sport  neamenajat.

•Fondul de material didactic și de carte  a fost îmbogăţit la fiecare grupă;

• Sălile de grupă spațioase cu dormitoare separate;                                                                                         • 

Existența sălii de sport dotată cu inventar;                                                                                                                                      

• Cabinetul metodic și sala de ședințe dotat cu materiale necesare; 

• Existența în grădiniță a tehnicii pentru realizarea activitățișlor în TIC;

• Instituția este dotată cu boxă performantă cu 2 microfoane; 

• Conectarea la Internet  Wifi a  cabinetelor administrative și a specialiștilor.

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari
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     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

* Implicarea și informarea părinților pin intermediul educației parentale în vederea dezvoltării abilităților de limbaj și comunicare a copiilor și antrenarea aspectului cognitiv. Indicatori de performanță: părinți 

informați și participanți activi în formarea abilităților de limbaj și comunicare a copiilor și dezvoltare în domeniul cognitiv;                                                                                                                           *  Stimularea și 

dezvoltarea creativității în cadrul domeniilor de activitate limbaj și comunicare și Dezvoltarea cognitivă.  Indicatori de performanță: Copii care au o gândire critică și se pot adopta ușor diferitor situații de 

problemă, activități bazate pe experimente și multiple jocuri verbale.                                                                                                                                                                                                    * Dezvoltarea la cadre 

didactice a abilităților de lucru TIC ;  Indicatori de performanță: Cadre didactice formate pentru lucrul TIC, lucrul la distanță.                                                                                                                                                                                                                                                               

* Formarea continuă a competențelor profesionale a cadrelor didactice (cursuri de formare continuă, stagii, mese rotunde etc.) Indicatori de performanță: Atestarea cadrelor didactice; Cadrele didactice cu 

inițiativă, creative; Participarea cadrelor didactice în cadrul consiliilor pedagogice, orelor metodice, seminarelor locale, naționale;                                                                                                                      * Extinderea 

abilităților de planificare tematică/zilnică prin abordarea integrată a curriculumului, Flexibilă în vederea respectării particularităților individuale și specifice a fiecărui copil.  Indicatori de performanță:  Plnificarea 

cadredrelor didactice accesibilă                                          

*Formarea continuă a competențelor profesionale a cadrelor didactice (cursuri de formare continuă, stagii, mese rotunde etc.) Indicatori de performanță: Atestarea cadrelor didactice; Cadrele didactice cu 

inițiativă, creative; Participarea cadrelor didactice în cadrul consiliilor pedagogice, orelor metodice, seminarelor locale, naționale;                                                                                                    *Stimularea și 

dezvoltarea creativității în cadrul domeniilor de activitate limbaj și comunicare și Științe și tehnologii.  Indicatori de performanță: Copii care au o gândire critică și se pot adopta ușor diferitor situații de problemă, 

activități bazate pe experimente și multiple jocuri verbale.                                                                                                                                                                                 *Dezvoltarea compentențelor de proietare, 

organizare și desfășurare a activității didactice în instituțiile de educație timpurie. Indicatori de performanță: Cadre didactice competente în realizarea unei proiectări eficiente, organizării și desfășurării a 

activităților în vederea dezvoltării holistice a copiilor.                                                                                                                                                              *Formarea și aprofundarea competențelor teoretice cu privire la 

poziționări teoretice/conceptuale și pedagogice ale educației timpurii. Indicatori de performanță: Cadre didactice competente, pregătite teoretic pentru crearea stării de bine a copiilor.                                                                                                                                                                                                                                                     

*Sensibilizarea și atragerea partenerilor educaționali, consolidarea parteneriatelor sociale și implicarea comunității în activitatea instituției (Activități extracurriculare, vizite, ședințe etc.) Indicatori de rezultat: 

Prelungirea colaborărilor existente și implicarea în noi proiecte educaționale cu parteneri din sferele adiacente.   
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2017-2018 18 1
2018-2019 18 1
2019-2020 18 1

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Înscriși în
IET

Frecventea
ză IET

din ei cu
dizabilitate Rata, %

Nr. copii ce au
plecat/vor pleca la

școală

Real
existenți

Înscriși în
IET

Frecventea
ză IET

din ei cu
dizabilitate Rata, % Real

existenți

Anul de
studii

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Real
existenți

Înscriși în
IET

Frecventea
ză IET

din ei cu
dizabilitate Rata, %

Rata, % Real
existenți

Înscriși în
IET

Frecventea
ză IET

din ei cu
dizabilitate Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Real
existenți

Înscriși în
IET

Frecventea
ză IET

din ei cu
dizabilitate Rata, % Real

existenți
Înscriși în

IET
Frecventea

ză IET
din ei cu

dizabilitate

Program de activitate 10,5  ore

I. Domeniul Capacitate instituțională

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de
studii

Nr. total de
copii în

IET

Nr. total de
grupe în

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

E-mail marianna.vakar@mail.ru
Adresa web
Tipul de proprietate Public

Limba de instruire Rusă-  Română
Telefon 23044536
Adresa s.Oclanda  raionul  Soroca

Denumirea instituţiei IET  Rodnicioc
Tipul instituţiei Grădinița
Fondator/Autoritatea administrativă APL

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020
Instituții de educație timpurie

Date generale

Raion/municipiu Soroca
Localitate Oclanda

1

mailto:marianna.vakar@mail.ru


2017-2018 18 18 15 0 83,0%
2018-2019 18 18 11 0 61,0%
2019-2020 18 18 10 0 55,5%

3 3
1 1
2 2
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0

1
1
1
1

3 2 1 0 0 0 0 3 0

2 2
9 3

0,00

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice Nr. de

unitățiNr. sălilor/ din ele utilizate
Dormitor (da/nu) da

   1.5. Condiţii

Suprafața totală (metri pătrați) 870,5

II

Fără grad didactic
0 bucătar

asistentul educatorului

Nr. total din ei tineri
specialişti

spălător
paznic

Nr. total

Cu
calificare în
domeniul
preşcolar
(din nr.
total)

Cu alte
calificări,
dar din

domeniul
pedagogiei

(din nr.
total)

Cu alte
calificări Superior I

1.4. Alte categorii de personal din  IET

Personal didactic (inclusiv director, educator,
metodist, conducător muzical, psiholog, logoped,

cadru didactic de sprijin, etc)

Nr. personalului didactic deţinător de grade
didactice/manageriale Necesarul de cadre Denumirea funcției Nr. de

angajați

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020
Personal didactic angajat pe parcursul anului Personal didactic plecat din instituţie
Personal didactic necesar la 15.09.2020 Posturi vacante la 31.05.2020

     1.3. Personal  didactic din  IET

Personal de conducere la 15.09.2019 Personal de conducere la 31.05.2020 Nimeni nu pleacă
Personal didactic la 15.09.2019 Personal didactic la 31.05.2020
Tineri specialiști la 15.09.2019 Tineri specialiști la 31.05.2020
Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019 Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020
Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

Succintă descriere:
Lipsa financiară ăpentru achitarea plății parintești,îmbolnăvirea copiilor, motive familiale, migrația locuitorilor.

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019 Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020 Motivul plecării cadrelor didactice

Rata, % Real
existenți

Înscriși în
IET

Frecventea
ză IET

din ei cu
dizabilitate Rata, %din ei cu

dizabilitate Rata, % Real
existenți

Înscriși în
IET

Frecventea
ză IET

din ei cu
dizabilitate

Anul de
studii

Grupa mixtă, 3-7 ani Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

Real
existenți

Înscriși în
IET

Frecventea
ză IET

2



165 165,00

1
0 0

nu nu

0 0,0
0 0,0

92,10%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante)
              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

Monitorizarea pregătirii copiilor pentru școală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare copiilor în anul de studi 2019-2020 arată un nivel mai mare de performanțe atinși de copii decît in .anul de studii 2018-
2019. Grilă de apreciere  - nerealizat are 0 % în toate domeniile.Procentul  în grilă de apreciere Realizat  este cu mult mai mare decît  În curs de realizare prin toate domeniile.

III. Domeniul Management

În curs de realizare 0,00% 21,40% 26,90% 7,80%
3

Nerealizat 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Realizat 100,00% 78,50% 73,00%

II. Domeniul Proces educațional

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Nr. de copii
în

grupa/grupe
le

pregătitoare

Grila de apreciere

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea
sănătăţii

B. Dezvoltarea personală,
emoţională şi socială

C. Dezvoltarea limbajului,  a
comunicării şi premisele citirii şi

scrierii
D. Dezvoltarea cognitivă

Bloc sanitar în interior (da/nu) da
Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu) nu
Centru de resurse (nr./metri pătrați)
Alte săli  (nr./metri pătrați)

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu) da
Sistem de canalizare (da/nu) da
Sistem de încălzire (da/nu) da

Manuale, literatură didactică (nr.) 40 Este nevoie de conectarea la internet a calculatorului, procurara proiectorului,tablei
interactive, materialelor pentru lucrul metodic.Bucătăria necesită modernizarea,
sistemul de canalizare necesită reparație.

Literatură artistică (nr.) 25
Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)
Nr. de table interactive/proiectoare
Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)
Asigurare cu transport (da/nu) nu

Teren de joacă (metri pătrați) 60,0
Sală de sport (nr./metri pătrați )
Sală de festivități (metri pătrați) 165,00 Observații, analize, constatări, nevoi

Bucătărie (metri pătrați) 82,7
Punct medical (metri pătrați) 16,0

Cabinet metodic (da/nu) nu
Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 90

3



50% 100%
10 0 20000 0 0

Dotarea cabinetului
medical cu inventar

necesar

dotat parțial

Asigurarea cu
medicamente

De primă necesitate.

0,00

Succintă descriere:
IET s. Oclanda pe perioada primei jumătate a anului a activat parțial în conformitate cu Dispoziția Comisiei Excepționale.

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Morbiditatea

90

mijloace speciale Total copii
alimentaţi

din ei copii
cu

dizabilități

Nr. zile-
copii

Numărul de copii scutiți
de plată

52,00 17,00 52,00 17,00 0,00

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Buget planificat mijloace speciale Buget aprobat mijloace speciale Buget executat

567,70 567,70 176,80 0,00 Remunerarea muncii, energia electrică, procurarea
combustibilului.

nu este procurat nimic.

Buget planificat Buget aprobat Buget executat Extrabuget Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

III. Domeniul Management

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

4



Puncte tari Puncte slabe

% realizat din suma anuală

Analiza SWOT

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie

Cotizația lunară (mărime)
Suma anuală a donațiilor, lei

Cont bancar al OO*(da/nu)
Cotizația de aderare (mărime)

Denumirea OO*
Acord de colaborare (da/nu)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Nominalizarea lucrărilor efectuate Bunuri procurate
Existența OO* (da/nu)

    3.4. Parteneriate colaborări

3.4.1. Proiecte implementate

Parteneri Denumirea Impactul Suma proiectului, lei

Respectarea condițiilor
sanitaro-igienice

Personalul este instruit în domeniul sanitaro- igienic. Starea sănătății personalului și  copiilor se află sub permanentă supraveghere. Educatorii  lucrează cu copii în domeniul igienei  personale.

5



     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Elaborarea proiectelor tematice pe parcursul anului. Selectarea obiectivelor în baza Standardelor, bazate pe
interesele copiilor. Lucrul cu Curiculumul modernizat. Organizarea ședințelor , meselor rotunde tematice,
disputelor.

Insuficiența spațiului pentru toate centrele. Migrarea părințelor și copiilor după hotare.

Activitate de parteneriat cu părinți, convorbiri, dezbateri. Implicarea slabă în  procesul educațional din partea părințelor.

Oportunităţi Ameninţări

Parteneriat cu părinți în diferite domenii de activitate.lucrul de parteneriat cu  sponsori. Participarea în lucrul
cu  Proiecte pentru a înbunătăți starea tehnico- materială a instituției.

Neajunsul financiar aduce la  neajunsuri în baza tehnico- materială a instituției.

Oportunităţi Ameninţări

    Procesul instructiv-educativ

Puncte tari Puncte slabe

Oportunităţi Ameninţări

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari Puncte slabe
Existența materialelor didactice pentru asigurarea procesului educațional în Instituție de Educație Timpurie. Lipsa calculatorului conectat la internet, lipsa tablei interactive, lipsa proiectorului. Lipsa parțială a

materialelor didactici, inventarului sportiv.

Cadrele didactice activează conform cerințelor elaborate de MECC. Activitatea cadrelor didactice se desfașoară
prin implimentarea SÎDC și  Curiculumui modernizat.

Cadrele didactice nu dețin grad  didactic.Un educator de  vîrsta prepensionară.

Lucrul cadrelor didactice este bazat pe cerințele și nevoile copiilor. Relații cu părinți sunt – relații de
parteneriat. Tinderea spre perfecționarea cunoștințelor – este  o  situație pozitivă în lucrul cadrelor didactice.

Lipsa specialiștelor calificați in domeniul ( conducător muzical , metodist..)

6



1Crearea mediului educațional favorabil desfășurării  procesului educațional cu copii.2. Împlimentarea SÎDC cu accent pe dezvoltarea limbajului, ghindirii și creativității copiilor.3. Formarea personalităților autonome,
tolerante, creative. 4. Realizarea învățămîntului centrat pe copii prin utilizarea metodelor interactive. 5. Promovarea educației inclusive, oferirea șanselor egale in educația pentru toți copii.

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

1.Dezvoltarea integrală normală și deplină a copilului ,valorificînduse potențialul fizic și psihic a fircărui copil pentru formarea unei personalități libere și creatoare. 2.Implementarea în continuare a SÎDC cu accent la
dezvoltarea limbajului ,a comunicării ,dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii. 3.Îmogățirea conținuturilor, perfecționarea tehnologiilor și creșterea calității serviciilor de educație și dezvoltare a copiilor.4.Promovarea
educației parentale pentru crearea noilor personalități moderne.
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2017-2018 42 2

2018-2019 38 2

2019-2020 34 2

2017-2018 6 6 6 0 100,0%

2018-2019 6 6 6 0 100,0%

2019-2020 9 9 9 0 100,0%

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, 2-4 ani Grupă mixtă, 4-7ani

Administrația Publică Locală

public

10,5 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

6

6

9

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _-_ ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

Satul Ocolina

ecaterina.cebanciuc@mail.ru

Limba românăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Satul Ocolina

Instituția de Educație Timpurie "Ghiocel"

creșă - grădiniță

23044358

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1

mailto:ecaterina.cebanciuc@mail.ru
mailto:ecaterina.cebanciuc@mail.ru
mailto:ecaterina.cebanciuc@mail.ru
mailto:ecaterina.cebanciuc@mail.ru
mailto:ecaterina.cebanciuc@mail.ru
mailto:ecaterina.cebanciuc@mail.ru
mailto:ecaterina.cebanciuc@mail.ru
mailto:ecaterina.cebanciuc@mail.ru
mailto:ecaterina.cebanciuc@mail.ru


2017-2018 20 20 20 0 100,0% 16 16 16 0 100,0%

2018-2019 17 17 17 0 100,0% 15 15 15 0 100,0%

2019-2020 14 14 14 0 100,0% 11 11 11 0 100,0%

4 4

1 1

3 3

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

1

1

3

2

4 3 1 0 0 0 0 4 0

1 1

22 13

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

paznic

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

asistent medical

bucătar/ spălător

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Toți copii cu vârstă de 3-7 ani sunt instituționalizați, având șanse egale la educație, joacă, comunicare.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 70

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

0

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 569,3

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

27,0

7,5

asistentde educator

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

2



0 0,00

1 1

0 0

da da

0 0,0

0 0,0

2500,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

36

0,00

În instituție nu există sală de sport, sală de festivități, cabinet metodic.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

Analizând procesul instructiv-educativ pentru anii 2018-2020, am constatat o creștere a tendințelor procesului instructiv-educativ prin perfecționarea metodelor de predare-învățare, amenajarea centrelor de 

activitate, monotorizarea progresului preșcolarului în baza fișei de monotorizare. Instituția promovează învățământul modern, flexibil și deschis capabil să asigure accesul egal pentru toți copii din 

perspectiva formării de abilități, atitudini, competențe și valori necesare integrării în societate.

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

35,00%16,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 40

Sală de festivități (metri pătrați)

58,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

6,00% 12,00%

9

Realizat 84,00% 76,00% 67,00%

18,00% 21,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 7,00%

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)
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50% 100%

34 0 6002 0 0

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

65,50 65,50 65,50

Buget aprobat Buget executat

150,00 150,00

Cabinetul medical este dotat cu: masă, pătuc, cântar de podea, termometru medical.

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

remunerarea muncii

servicii comunale lunare

procurarea unei mese de bucătărie

procurarea unui dulap pentru veselă

Morbiditatea        

Pentru alimentația unui copil în Instituția de Educație Timpurie "Ghiocel" satul Ocolina pe parcursul unei zile sunt alocați 24,25 lei ( APL - 15,50 lei, părinții- 8,75 lei) sumă suficientă pentru o alimentație sănătoasă, 

calitativă, echilibrată. Instituția este asigurată cu produse alimentare calitative și inofensive. Din meniu nu lipsesc următoarele alimente: fructe, legume, lapte, brânză, ouă, pește, carne de vită, carne de pui, cereale, 

semințe de in, semințe de susan. În instituție sunt respectate regulile de igienă, cerințele sanitar-igienice principale, tehnologia de preparare a produselor, depozitarea corectă a alimentelor, condițiile și termenele de 

realizare și păstrare a produselor ușor alterabile. Instituția este asigurată cu necesarul de inventar, utilaj tehnologic și frigorific.

procurarea detergenților

procurarea medicamentelor

28,60

Buget planificat 

Pe parcursul anului s-au îmbolnăvit: boli ale sistemului respirator- 9 cazuri, bolile ale sângelui hematopoetic- 3 cazuri, boli ale pielii- 2 cazuri, boli ale sistemului nervos- 1 caz, bolile 

infecțioase- 1 caz, helminitiaze- 2 cazuri.

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

materiale de construcții

1004,00

Instituția respectă cerințele sanitaro-igienice principale. Curățenia generală se face lunar, schimbarea albiturilor și prosoapelor- săptămânal, dezinfectarea încăperilor - zilnic, dezinfectarea 

jucăriilor - zilnic, salubrizarea teritoriului, terenului de joacă - periodic, reparații curente - luna iunie, asigurarea condițiilor de păstrare a produselor - permanent, dezinsecția și deratizarea - 

la necesitate, respectarea igienei personale - permanent.

Instituția este asigurată cu următoarele medicamente: picături cardiace, amoniac, mască chirurgicală, halat pentru vizită, carbodetox, paracetamol, gripco, tylol hot pediatric, termometre 

medicale, ibuprofen, mănuși, iod, verde de briliant, levomecol, peroxid de hidrogen, emplastru, vată, degetare, bețișoare cu vată, anti P, sulfacil de natriu, omeprazol, bahili de unică folosință, 

spatulă pentru apăsarea limbii, pancreatin, hidrogen BP, lygol spray, extract de odolean.

reparații curente

combustibil

materiale de uz gospodăresc

1012,00 351,60

procurarea produselor alimentare
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Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Cadrele didactice au studii în învățământul preșcolar, participă la seminarele raionale, asigură un climat 

deschis și modern învățării copiilor.

    3.4. Parteneriate colaborări

Personalul didactic se implică în activitățile instituției, conlucrează cu părinții pentru desfășurarea 

activităților extracuriculare.

Lipsa studiilor superioare și a gradului didactic la cadrele didactice.

Scăderea prestigiului cadrului didactic, plecarea cadrului didactic și auxiliar spre alte domenii care au un 

venit mai bun.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

Echipa comunitară "Pro-dezvoltare" și 

Instituția de Educație Timpurie "Ghiocel"satul 

OcolinaBiblioteca publică din satul Ocolina și  

Instituția de Educație Timpurie "Ghiocel"satul 

OcolinaInstituția școlară Ocolina și  Instituția de 

Educație Timpurie "Ghiocel"satul Ocolina

Acord de parteneriat

Acord de parteneriat

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Proiectul "Educație pentru viitoarea generație"

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul

Stabilirea unui parteneriat bilateral în realizarea proiectului "Educația pentru 

viitoarea generație". Consolidarea parteneriatului comunitar. Asigurarea dreptul 

copiilor la un mediu favorabil de petrecere a timpului liber. Asigurarea durabilității Asigură accesul la lectură. Dezvoltă interesul pentru informare, învățare, educație și 

cercetare. Sporește capacitatea de implicare a bibliotecii în transferul de cunoștințe 

și în formarea liberă a opiniilor. Promovează alfabetizarea și cultura informației, Dezvoltă interesul pentru învățare, educație și informare. Promovează dezvoltarea 

unei societăți deschise și incluzive.

98000 lei

Suma proiectului, 

lei
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Neimplicarea întregului personal didactic în păstrarea bazei tehnico-materiale a instituției.

Puncte slabe

Personalul didactic se implică în activitățile instituției, conlucrează cu părinții pentru desfășurarea 

activităților extracuriculare.

Scăderea prestigiului cadrului didactic, plecarea cadrului didactic și auxiliar spre alte domenii care au un 

venit mai bun.

Ameninţări

Atragerea de fonduri, proiecte pentru îmbunătățirea bazei tehnice- materiale.

Mobilierul din depozite pentru produsele alimentare este vechi. Resursele financiare alocate per copil nu 

sunt suficiente pentru a asigura funcționarea eficientă a sistemului educațional.

Baza tehnico-materială a instituției este bună. Mobilierul din sălile de grupă este parțial bun, pătucuri cu 3 

nivele, mesele și scaunele corespund vârstei copiilor și sunt suficiente. În ambele grupe sunt instalate cîte un 

televizor, table, literatură, materiale didactice și jucării.

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Dezvoltarea parteneriatelor ( școală, biserică, cămin cultural, bibliotecă, poliție).  Asigurarea actului educațional. Elaborarea disciplinelor opționale în concordanță cu cerințele copiilor și resursele instituției. 

Asigurarea de șanse egale la educație pentru toți copiii.  Organizarea de activități extracurriculare. Motivarea personalului didactic pentru cursuri de formare continuă. 

Ameninţări

Folosirea diverselor fișe de evaluare, tehnologii didactice de lucru diferențiat, implementarea exemplului de 

bună practică achizionată în urma participării la cursuri de formare. Fiecare copil dispune de un portofoliu 

pentru a putea observa performanțele și succesele obținute

Instruirea online este o provocare pentru educatori, care trebuie să fie extrem de inventivi.

Plecarea părinților peste hotare, copii rămânând în grija bunicilor. Scăderea interesului părinților în 

rezolvarea problemelor grădiniței.

O parte din copii nu dispun de tehnică performantă pentru a putea participa la instruirile online.

Puncte slabe

Ameninţări

Menținerea legăturii cu familia și colaborarea cu aceasta în vederea asigurării succesului școlar. Am creat acorduri de parteneriat cu biblioteca și școala din sat. Modernizarea procesului educativ prin conectarea la 

internet a instituției. Achiziționarea de materiale didactice funcționale și moderne. Dotarea corespunzătoare a blocului alimentar.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi
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Dezvoltarea parteneriatelor ( școală, biserică, cămin cultural, bibliotecă, poliție).  Asigurarea actului educațional. Elaborarea disciplinelor opționale în concordanță cu cerințele copiilor și resursele instituției. 

Asigurarea de șanse egale la educație pentru toți copiii.  Organizarea de activități extracurriculare. Motivarea personalului didactic pentru cursuri de formare continuă. 
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2017-2018 20 1

2018-2019 25 1

2019-2020 25 1

2017-2018 2 2 2 0 97,0%

2018-2019 9 9 9 0 98,0%

2019-2020 5 5 5 0 94,0%

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019 - 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie 

Soroca

Parcani

Spicuşor

Creşă-grădiniţă

230-53-0-75

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s. Parcani, r-n Soroca

RomănăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

2

9

5

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, 3_-7 ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

APL

Public

9 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă,4- 5 ani Grupă mixtă,6 _-_7 ani
1



2017-2018 23 18 18 0 96,0%

2018-2019 43 16 16 0 96,0%

2019-2020 41 20 20 0 94,0%

2 2

1 1

1 1

0 0

1 1

0 0

0 0

1 1

1

1

1

2 2 0 0 0 0 2 0 0

1 1

4 4

1,00

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

20,0

0,0

Paznic

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Lucrător muzical

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 296,0

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 45

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Cabinet metodic (da/nu)

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Nimeni nu pleacă

Toţi copiii frecventează grădiniţă, lipsesc doar din motiv de boală.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Bucătar

Ajutor de educator

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2019

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Ajutor de educator

2



1 36,00

0 0

0 0

nu nu

0 0,0

0 0,0

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

D. Dezvoltarea limbajului,  

comunicării,  citirii şi scrierii

0,00%

B. Dezvoltarea socio - emoţională

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

58,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020 

C. Capacităţi şi atitudini în 

învăţare

0,00% 0,00%

5

Realizat 90,00% 79,00% 55,00%

21,00% 45,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi 

igienei personale

0,00%

da

nu

42,00%10,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 65

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

S-a creat un mediu creativ de învăţământ. Performanţele copiilor au crescut comparativ cu anii precedenţi.

III. Domeniul Management

Extrabuget

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

71,0

nuSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

nuSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

72

0,00

Instituţia nu dispune de sistem de încălzire, apeduct, conectare la telefonie fixă, 

internet.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)
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50% 100%

25 0 1533 0 0

500,00

Condiţiile sanitaro-igienice din instituţie sunt respectate cu stricteţe.

Sîntem asiguraţi cu medicamente de primă necesitate cum ar fi: bint, lugol, iod, nurofen, extract de odolean, carbo detox,  hidroreg, citramon, acid formic, peroxid de hidrogen.

0,00500,00

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Salariu,alimentaţie, combustibil,energia electrică.

Morbiditatea        

Buget planificat 

Pe parcursul anului cele mai dese îmbolnăviri s-au înregistratla sistemul resapirator cum ar fi: bronşite, laringite, otite. 

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

21,00 21,00 18,00

Buget aprobat Buget executat

5000,00 5000,00

Nu dispunem de cabinet medical

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice
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Bunuri procurate

Impactul Suma proiectului, lei

Denumirea OO*

Acord de colaborare (da/nu)

Cotizația de aderare (mărime)

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Parteneri

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Personal didactic cu grad didactic şi cu vechime în muncă de peste 25 ani. Tendinţa cadrelor spre 

autoperfecţionare şi crearea unui climat pozitiv de colaborare. Atmosfera pozitivă în colectiv.

    3.4. Parteneriate colaborări

Diversitatea cursurilor de formare şi perfecţionare pentru cadrele didactice. Schimb de experienţă între 

cadrele didactice.

Cadrele didactice nu folosesc suficient mijloacele moderne în activitatea didactică.

Plecarea cadrelor didactice din IET, pensionarea cadrelor şi lipsa tinerilor specialişti.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT
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Puncte tari

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

1. Îmbunătățirea condițiilor în IET. Construcția gardului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Dezvoltarea unui parteneriat eficient cu părinţii. Instruirea părinților privind Educația parentală.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ameninţări

Crearea şi implementarea activităţilor de învăţare prin cooperare. Planurile cadrelor didactice au fost 

întocmite în conformitate cu cerinţele curriculare. 

Dezvoltarea unui parteneriat eficient cu familia, comunitatea etc.

Lipsa interesului părinţilor faţă de activitatea copilului în grădiniţă. 

 Rezistenţa la schimbare, familii plecate peste hotare.

Puncte slabe

Ameninţări

1. Motivarea cadrului didactic de a obţine grad didactic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Dezvoltarea unui parteneriat eficient cu părinţii şi instituţiile din raion.     

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Scăderea din an în an a bugetului IET. Uzarea mobilierului din IET.

Puncte slabe

Diversitatea cursurilor de formare şi perfecţionare pentru cadrele didactice. Schimb de experienţă între 

cadrele didactice.

Plecarea cadrelor didactice din IET, pensionarea cadrelor şi lipsa tinerilor specialişti.

Ameninţări

Implicarea cadrelor didactice şi manageriale la scrierea proiectelor. 

Reparaţia capitală a casangeriei. Gazificarea IET. Reparaţia gardului. Lipsa internetului.S-au îmbunătăţit condiţiile în blocul alimentar. Amenajarea terenului de joc.

6



1. Îmbunătățirea condițiilor în IET. Construcția gardului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Dezvoltarea unui parteneriat eficient cu părinţii. Instruirea părinților privind Educația parentală.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Instrucțiuni privind completarea formularului Raportului de activitate pentru anul de studii 2017-2018, Instituții de educație timpurie

Variabila/domeniul Descrierea variabilei/domeniului

Raion/municipiu

Valori predefinite: 34 raioane/municipii și Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia (se 

alege din lista ascunsă)

Localitate Denumirea completă a localității

Denumirea instituţiei Denumirea completă a instituției de învățământ

Tipul instituţiei Tipul instituției (conform Codului educației)

Fondator/Autoritatea administrativă Fondatorul instituției/în subordinea cui se află instituția

Limba de instruire Limba de instruire (conform Codului educației)

Telefon Număr de telefon al instituției de învățământ

Adresa Adresa poștală a instituției de învățământ

E-mail Adresa e-mail a instituției de învățământ

Adresa web Pagina web a instituției de învățământ

Tipul de proprietate Valori predefinite: public; privat (se alege din lista ascunsă)

Program de activitate Intervalul de timp în care activează instituția

Nr. total de copii în IET Numărul total de copii din IET, la 31.05 (se calculează automat)

Nr. total de grupe în IET Numărul total de grupe în IET, la 31.05, inclusiv și grupele mixte

Real existenți
Numărul de copii real existenți în district, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Înscriși în IET
Numărul de copii care au fost înscriși în IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Frecventează IET
Numărul de copii care frecventează IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

din ei cu dizabilitate Numărul total de copii cu dizabilități, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru grupele mixte

Rata, %
Rata frecvenței pe fiecare tip de grupă, din copii înscriși în grupă, la fel și pentru grupele mixte

Nr. copii ce au plecat/vor pleca la școală
Numărul de copii de 6-7 ani, care au plecat la școală la 1 septembrie în anii precedenți și vor 

pleca la școală la 1 septembrie în anul curent

Succintă descriere:
Informație textuală succintă cu privire la cazul în care rata frecvenței copiilor de 6-7 ani este 

mai mică decât 100%, se vor indica motivele și acțiunile întreprinse

Vă rugăm să completaţi câmpurile de culoare verde din foaia 'Formular'  a acestui document (indicată în bara de etichete) în următorul mod: 

- verde de o nuanță deschisă - date textuale;

- verde de o nuanță mai închisă - număr întreg, real sau procent, după caz.

ATENȚIE!!!  Formularul este destinat pentru prelucrarea informațiilor de ordin statistic și general. Includerea și prelucrarea 

ulterioară a datelor cu caracter personal poate fi sancționată în condiţiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind 

Protecţia datelor cu caracter personal

Date generale

I. Domeniul Capacitate instituțională

    1.1. Numărul de copii pe vârste



Total personal didactic/de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 15.09.2017 Numărul total de tineri specialiști la data indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2017 Numărul total a personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic angajat pe parcursul anului Numărul total al personalului didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Total personal didactic/de conducere  la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 31.05.2018 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 31.05.2018 Numărul total de tineri specialiști la data  indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic plecat din instituţie Numărul total al personalului didactic plecat pe parcursul anului

Posturi vacante la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Motivul plecării personalului didactic Descriere textuală succintă cu indicarea motivelor plecării (conform CM)

Nr. total

Numărul total al personalului didactic (inclusiv director, educator, metodist, conducător 

muzical, psiholog, logoped, cadru didactic de sprijin, etc). Atenție! se calculează automat și va 

corespunde cu suma dintre Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)  și Nr. total fără grad didactic

Cu calificare în domeniul preşcolar (din nr. total)
Numărul total a personalului didactic cu calificare în domeniul preșcolar din numărul total al 

personalului didactic din instituție

Cu alte calificări, dar din domeniul pedagogiei (din nr. total) Numărul total a personalului didactic cu alte calificări, din domeniul pedagogiei

Cu alte calificări Numărul total a personalului didactic cu alte calificări

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)

Numărul total a personalului didactic deținător de grade didactice sau manageriale repartizat 

pe grade didactice: superior, întâi, doi. În cazul când se deține și grad didactic și managerial, 

cadrul didactice se include o singură dată 

Fără grad didactic (Nr. total/din ei tineri specialişti)
Numărul total a personalului didactic fără grad didactic. Numărul total de tineri specialiști fără 

grad didactic din numărul total de personal didactic fără grad didactic

Necesarul de cadre
Descriere textuală succintă a necesarului de cadre: funcții vacante în dependență de calificare, 

nr. de unități

Denumirea funcției
Denumirea funcției nondidactică și auxiliară conform statelor de personal aprobate ale 

instituției. Pentru fiecare funcție nondidactică sau auxiliară se utilizează rând separat

Nr. de angajați Numărul de angajați la funcția dată

Suprafața totală (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a instituției de învățământ

Nr. de blocuri/etaje Numărul de blocuri. Numărul de etaje

Nr. sălilor/ din ele utilizate Numărul total de săli. Numărul de săli utilizate din numărul total

1.4. Alte categorii de personal din  IET (situația la 31.05.2018)

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET (situația la 31.05.2018)

   1.5. Condiţii



Dormitor (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cabinet metodic (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) Numărul de locuri în instituție (copii)

Bucătărie (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a bucătăriei instituției

Punct medical (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a punctului medical

Teren de joacă (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a terenului de joacă

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 
Numărul de săli de sport în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor 

de sport

Sală de festivități (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii de festivități

Manuale, literatură didactică (nr.) Numărul total de manuale și literatură didactică luată la evidență

Literatură artistică (nr.) Numărul total de exemplare de literatură artisitică luată la evidență

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)
Numărul de calculatoare destinate pentru cadre didactice. Numărul de calculatoare destinate 

pentru cadre manageriale

Nr. de table interactive/Proiectoare Numărul de table interactive în instituție. Numărul de proiectoare în instituție

Conectare la Internet (da/nu)/nr. de calculatoare conectate
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de calculatoare conectate la 

rețeaua Internet din numărul total de calculatoare în instituție

Asigurare cu transport (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de canalizare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de încălzire (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Bloc sanitar în interior (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme  locomotorii 

(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Centru de resurse ((da/nu)/metri pătrați)
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de metri pătrați ai suprafeței 

totale a centrului de resurse

Alte săli (nr./metri pătrați) Număr de alte săli în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor

Observații, analize, constatări, nevoi Descriere textuală succintă, în dependenţă de specificul instituţiei

Nr. de copii în grupa/grupele pregătitoare Numărul total de copii evaluaţi în grupa/grupele pregătitoare pentru anul curent de studii

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi igienei personale
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

B. Dezvoltarea socio - emoţională
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

C. Capacităţi şi atitudini în învăţare
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

D. Dezvoltarea limbajului,  comunicării,  citirii şi scrierii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

E. Dezvoltarea cognitivă şi cunoașterea lumii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

II. Domeniul Proces educațional

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 

7 ani/rezultate (conform grilei de apreciere)



    2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea 

tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) pentru anii de 

studii 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

Informație textuală succintă

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

Extrabuget Extrabugetul, în lei

Principalele categorii de cheltuieli Principalele categorii de cheltuieli din bugetul executat

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate din bugetul executat (categorii/cantitate)

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul executat, în lei

Total copii alimentaţi Numărul total de copii alimentați în instituție

    din ei copii cu dizabilități Numărul de copii cu dizabilități alimentați din numărul total de copii alimentați 

Nr. zile-copii Numărul total de zile-copii pe instituție

Numărul de copii scutiți de plată 50% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 50%, din instituție

Numărul de copii scutiți de plată 100% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 100%, din instituție

Succintă descriere
Analiză succintă a cauzelor neexecutării bugetului aprobat, respectarea normelor financiare per 

copil, respectarea normelor fiziologice de consum 

Morbiditatea        Informație textuală succintă

Dotarea cabinetului medical cu inventar necesar Informație textuală succintă

Asigurarea cu medicamente Informație textuală succintă

Respectarea condițiilor sanitaro-igienice Informație textuală succintă

Parteneri Indicarea partenerilor. Pentru fiecare partener se utilizează rând separat

Denumirea Denumirea parteneriatului/proiectului

Impactul
Descriere textuală succintă referitor la impactul parteneriatului/proiectului/colaborării 

implementate

Suma proectului, lei Costul total al proiectului implementat, în lei

Existența OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Denumirea OO* Denumirea Organizației Obștești

Acord de colaborare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

    3.4. Parteneriate colaborări

3.4.1. Proiecte implementate

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2018

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2018

III. Domeniul Management



Cont bancar al OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cotizația de aderare (mărime) Suma unică achitată de către membrii OO* la aderarea în organizație, în lei

Cotizația lunară (mărime) Suma achitată lunar de către membrii organizației obștești, în lei

Suma anuală a donațiilor, lei Suma totală a donațiilor pentru anul curent de studii, în lei

% realizat din suma anuală Suma cheltuită din totalul donațiilor pentru anul curent de studii, în %

Nominalizarea lucrărilor efectuate Denumirea lucrărilor efectuate din donațiile anuale

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate (cantitatea) din donațiile anuale

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale 

pentru cadrele didactice din instituţie 

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din 

instituţie

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor 

de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a 

procesului educaţional)

Procesul instructiv-educativ
Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Procesul instructiv-educativ

Obiective realizate pentru anul de studii 2017-2018. 

Indicatori de rezultat
Descriere textuală succintă

Obiective propuse pentru anul de studii 2018-2019. 

Indicatori de performanță
Descriere textuală succintă

* OO- Organizație obștească (Asociație Obștească, Fundație, etc.)

Analiza SWOT



2017-2018 16 1

2018-2019 16 1

2019-2020 19 1

2017-2018 5 5 5 0 94,0%

2018-2019 5 4 3 0 80,0%

2019-2020 6 6 6 0

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Pirlita

Fluturasii

institutie sezoniera

23062211

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s Pirlita, m Soroca

romanaLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

5

5

6

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, 2_-_7 ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

APL

public

9 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani
1



2017-2018 12 12 12 0 96,0%

2018-2019 16 14 13 0 87,5%

2019-2020 13 9 9 0

2 2

1 1

1 1

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

1

1

2

1

1

2 2 0 0 0 0 2 0 0

1 1

2 2

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

15,0

6,0

spalatoreasa

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 320,5

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 50

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET
Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

nu pleaca nimeni

 4 copii nu frecventeaza institutia

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

asist med

bucatar

asist educ

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

operator cazane

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

2



0 0,00

0 1

0 0

nu

0 0,0

0 0,0

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

5,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 8,00%

6

Realizat 50,00% 21,50% 38,40%

78,50% 54,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

da

nu

95,00%50,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 28

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

institutia este de tip sezoniera, timp de 5 luni a fost sistata din activitate, rezultatele monitorizarii nu sunt totalmente reale

III. Domeniul Management

Extrabuget

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

280,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

24

0,00

institutia nu este asigurata cu internet si telefonie fixa

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

3



50% 100%

19 0 590 0 0

369,90 84,10

se respecta

medicamente de prima necesitate sunt: iod, verde de briliant, bint, carbo detox, paracetamol 

0,00369,90

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

salariu, alimentatia copiilor, energie electrica 0

Morbiditatea        

0,00

Buget planificat 

nu avem

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

16,00 16,00 0,00

Buget aprobat Buget executat

50,00 50,00

inventar pentru cabinetul medical nu dispunem

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

4



Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

Denumirea OO*

Acord de colaborare (da/nu)

Cotizația de aderare (mărime)

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Parteneri

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

personalul dispune de grad didactic, experienta in domeniu, dar si studii corespunzatoare specialitatii

    3.4. Parteneriate colaborări

perfectionarea, participarea la diverse cursuri a c/d

neparticiparea la seminare, reuniuni metodice

plecarea cadrelor din sistem

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

5



Puncte tari

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

*sporirea accesului la ed timpurie de calitate a copiilor de 3-7 ani prin creearea unui mediu prietenos si protectiv

Ameninţări

proictari conform curricumului, axarea pe metode si tehnici interactive de lucru cu prescolarii

stimularea cadrelor pentru perfectionari

lipsa resurselor financiare pentru procurarea materialelor didactice

plecarea familiilor din sat, slaba pregatire catre scoala a copiilor

Puncte slabe

Ameninţări

*monitorizarea si evaluarea procesului de instruire si educatie       *cresterea maiestriei pedagogice, formarea de competente profesionale pentru asigurarea unui proces educational de calitate   *implicarea activa si 

responsabila a parintilor in dezvoltarea copiilor prin amplificarea parteneriatului gradinita-familie

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

mobilierul nu corespunde virstei copiilor

Puncte slabe

perfectionarea, participarea la diverse cursuri a c/d plecarea cadrelor din sistem

Ameninţări

instruirea cadrelor in tehnologiile informationale

lipsa conexiunii la internetdispunerea centrelor de interes, panouri, literatura artistica

6



*sporirea accesului la ed timpurie de calitate a copiilor de 3-7 ani prin creearea unui mediu prietenos si protectiv

7



2017-2018 96 5 22 17 17 0 77,0% 37 20 20 0 0,5%

2018-2019 86 4 32 18 18 0 56,0% 23 17 17 0 0,7%

2019-2020 85 4 24 18 18 0 75,0% 28 20 20 0 0,6%

2017-2018 42 25 25 0 0,6% 26 15 14 1 0,6% 29 19 19 0 0,7%

2018-2019 30 19 19 0 0,6%

2019-2020 26 21 21 0 0,8%

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

Primăria Racovăț

public

10,5 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventează 

IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

din ei cu 

dizabilitate

Nr. copii ce au plecat/vor 

pleca la școală

s.Racovăț,r.Soroca

borozant@gmail.com

RomânăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Racovăț

IET Nr.1

creșp - grădiniță

23092042

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, 5_-7_ ani
1

mailto:borozant@gmail.com
mailto:borozant@gmail.com
mailto:borozant@gmail.com
mailto:borozant@gmail.com
mailto:borozant@gmail.com
mailto:borozant@gmail.com
mailto:borozant@gmail.com
mailto:borozant@gmail.com
mailto:borozant@gmail.com


2017-2018

2018-2019 32 32 32 0 100,0%

2019-2020 26 26 26 0 100,0%

9 9

1 1

8 8

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1

1

1

1

3

6

2

4

9 9 0 0 0 0 8 1 0

1 2

10 10

0,00

da

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

0daDormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de angajațiNecesarul de cadre
Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

bucătar auxiliar

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

fochisti

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

muncitori necalificati

aj.de educatori/dadace

as.medical

șef de gospodărie

Rata frecvenței 65%;      5 copii au fregventat IET nr.2;     6 copii si-au schimbat locul de trai.    

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 120

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 960,0

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice Nr. de unități

36,0

12,0

bucătar

paznic

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

2



1 140,00

6 1

0 0

da

nu 0,0

1200,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

36

110,00

În rezultatul implimentării mai multor proiecte finanțate din exterior, starea fizică a clădirii, 

spațiul IET acrescut, se încadrează în normele de igienă corespunzătoare.IET beneficiază de o 

construcție cu destinație dublă:sală sportivă și de festivități,unde este posibilă antrenarea 

copiilor și părinților în activități productive.Pentru crearea condițiilor optime de educație și 

instruire,educație incluzivă a gfiecărui copil și funcționarea grădiniței în regim continu avem 

nevoie de dotarea sălii sportive cu inventar,amenajarea terenului de joc și sportiv,asigurarea 

condițiilor pentru copii cu probleme locomotorii,amenajarea unui centru de 

resurse,procurarea unei table interactive,proiector etc.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

da

II. Domeniul Proces educațional

Pentru anii de studii 2018-2020 a fost înaintate ca obiective de bază în lucru cu cadrele didactice:Asigurarea formării continuă a cadrelor didactice și a cadrelor de conducere,prin participare la consilii 

pedagogice,seminare teoretico-practice,ore,metodice,activități demonstrative și activități extracurriculare .Asistarea sistematică a membrilor la activități și momente de regim,ne-a permis în primul rând de a studia 

potențialul cadrului didactic,nivelul lor de cunoaștere a psihologiei copilului și cerințele curriculare,în al doilea rând au fost evitate cazurile cân cad.didactice vin nepregătite la serviciu .Odată cu implimentarea noii 

curricule în cadrul planificării de zi cu zi,am observat un potențial mai înalt în rîndurile copiilor.Pe parcursul anului au fost organizate activități bogate în conținuturi unde sa oferit copilului posibilitatea de mișcare 

,comunicare,asociere,descoperire,comparare.Referindu-ne la procesul instructiv educativ ne-am străduit să respectăm metodologia,obiectivele și strategiile prevăzute în planul de activitate.S-a asigurat un echilibru 

între activitățile statice și cele dinacu mice,sa respectat eșalonarea temelor,corelând obiectivele cu nivelul de vîrstă și particularitățile individuale ale copilului.Permanent au fost purtate discuții cu copii care ne oferă 

un prilej de depistare a dificiențelor de vorbire.Pe parcursul anilor 2019-2020 am avut o colaborare fructuoasă cu SAP în rezultatul cărora copii au beneficiat de servicii:logopedice,psihologice,pedagogice.Cadrele 

didactice au fost interesate mereu să-și facă un aliat din familie ,prin colaborare permanentă,ședințe planificate,mese rotunde,convorbiri individuale.

III. Domeniul Management

Extrabuget

nu

44,00%48,00%

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 124

Sală de festivități (metri pătrați)

41,00%

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

56,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

0,00% 0,00%

19

Realizat 52,00% 59,00% 59,00%

41,00%

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

D.Dezvoltarea congnitiva

C. Dezvoltarea limbajului,a 

comunicarii si premisele citirii si 

scrierii

0,00%

B. Dezvoltarea socio - emoţională

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi 

igienei personale

0,00%

3



50% 100%

85 1 0 0

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace specialeBuget aprobat Buget executat

Aparate medicale:Cântar,antropometru,tabele pentru aprecierea acuității vizuale.                                                                                                                                                                Instrumente 

medicale:garou,farfice, seringi-1ml,2 ml,5ml,spatule de unică folosință,altele pentru imobilizare în caz de fracturi.                                                                                             Utilaj medical de 

îngrijire:termofor,pungă de cauciuc,termometre medicale.                                                                                                                                                                                                                                  

Buget planificat 

In acest an de studii în rândurile copiilor a prevalat infecțiilr respiratorii acute.

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii scutiți de plată 

În instituție sunt respectate cerințele sanitaro-igienice.Instituția este dotată cu apă curgătoare rece și caldă,blocurile sanitare pentru copii sunt dotate ci Wc-uri,lavuare.În fiecare lună toate grupele sunt 

aprovizionate cu materiale pentru igiena personală(săpun lichid ,hârtie igienică),material pentru efectuarea curățeniei (soluție pentru podea,sacoșe pentru gunoi,praf pentru curățat pereții etc.)

Dispunem de medicamentele de urgență,conform anexei nr.5 din buletinul învățământului,anual primăria aloca 2200 lei pentru procurarea medicamentelor si substantelor dezinfectante.

ExtrabugetBuget aprobat Buget executatBuget planificat

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Morbiditatea        

În anul de studii 2019-2020 bunurile au fost procurate în baza planului stabilit și în funcție de necesitățile copiilor preșcolari.Aceste cheltuieli au fost realizate în scopul realizării unor condiții eficiente pentru dezvoltarea 

armonioasa a copiilor

Principalele categorii de cheltuieli

salariu,alimentația,combustibil,lumina,salubrizare,material

e de uz gospodaresc rechezite

Bunuri procurate

reparatie capitala gr,,Bobocel,, jucarii pentru copii,lengerie de pat gr 

,,Bobocel,,
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Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Cadre didactice cu grad didactic doi-90%;                                                                                                                  

Flexibilitate la schimbare;                                                                                                                                     

Motivarea părinților;                                                                                                                                               

Fluctuația redusă;                                                                                                                                                    

Relațiile interpersonale favorizează în mare parte,crearea unui climat educațional;                                  

Informație redusă;

    3.4. Parteneriate colaborări

Salarizarea modestă;                                                                                                                                                                    

Lipsa sălii pentru ședințe;                                                                                                                                                           

Lipsa utilajului tehnic;                                                                                                                                                           

Insuficiența conștientizare a părinților  privind rolul lor  de principal pertener-educațional al IET;                        

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

nu

Parteneri

1.Asociația pentru Dezvoltare Internațională 

(IDĂ) în cadrul Programului (Dezvoltarea 

comunitară subproiecte destinate localităților 

afectate de inundații)

Cotizația lunară (mărime) 0,00

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu) nu

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală 0,0

0,00

Nominalizarea lucrărilor efectuate

0

1.Lucrări  de raparație la IET nr.1 din s.Racovăț.

Cotizația de aderare (mărime)

0

0,00

0

Acord de colaborare (da/nu) nu

0

0

Crearea condițiilor favorabile de munncă și educație pe întreg anul calindaristic;    

Deminuarea numărului cazurilor de îmbolnăvire în rândul copiilor și angajaților;      Sa 

schimbat exteriorul și interiorul IET, ca rezultat s-a mărit atracția copiilor către acest 

local;                                                                                                                   Jucându-se pe 

teren,viața copiilor nu este supusă pericolului;                              Părinții nu se vor 

încadra în câmpul muncii;                                                                   S-au îmbunătățit 

condițiile de lucru a bucătarilor;                                                          S-a efectuat reparația 

capitală a bucătăriei;                                                            Datorită reparației capitale a 

sistemului de iluminare,încăperile sunt mai luminoase;                                                                      

0Denumirea OO*

Suma proiectului, lei

0

0

0

Bunuri procurate

Impactul

0

0

0

0

0
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Avem multe familii cu buget scăzut limitat;                                                                                                                      criza 

economică afectează toate sferele;                                                                                                                                

Indiferența agenților economici față de problemele IET;                                                                                                    

Calamitățile naturale;

Puncte slabe

Cadre didactice cu grad didactic doi-90%;                                                                                                                  

Flexibilitate la schimbare;                                                                                                                                     

Motivarea părinților;                                                                                                                                               

Fluctuația redusă;                                                                                                                                                    

Relațiile interpersonale favorizează în mare parte,crearea unui climat educațional;                                  

Informație redusă;

;

Salarizarea modestă;                                                                                                                                                                    

Lipsa sălii pentru ședințe;                                                                                                                                                           

Lipsa utilajului tehnic;                                                                                                                                                           

Insuficiența conștientizare a părinților  privind rolul lor  de principal pertener-educațional al IET;                        

Atenția scăzută a factorilor politici față de sistemul de învățămînt preșcolar;                                                                lipsa 

interesului unora dintre cadrele didactice și părinții de a coopera și conlucra pentru a primi rezultatele dorite;                                                                                                                                                                                         

Expunerea la stres;

Ameninţări

Conlucrarea eficientă cu APL din localitate;                                                                                                        

Căutarea finanțelor și scrierea proiectelor;                                                                                                               

Colaborarea în parteneriat cu părinții;

Terenul de joc și sportiv nu sunt amenajate;                                                                                                                         

Curtea grădiniței este în vecinătate cu un gospodar care deține multe capre;                                                               

Fondurile bănești nu sunt suficiente pentru diferite achiziții sau lucrări ce ar fi necesare în grădiniță;                 

Haznaua de deșeuri este foarte veche, a fost construită în anul 1974;

Baza materială este bună și cu perspectivă de înoire;                                                                                        

Comportamentarea clădirii;                                                                                                                                    

Construirea unei clădiri pentru amplasarea sălii de sport și festive;                                                                                                             

Sprijinul părinților în derularea proiectelor educaționale;                                                                                  

Dotarea grupelor cu calculatoare:

Ameninţări

Varietatea activităților curriculare și extracurriculare;                                                                                     

Abilități,descrieri,implimentare de proiecte;                                                                                                       

Baza didactico-materială (literatură);                                                                                                                    

Plan de dezvoltare strategică;                                                                                                                                    

Promovarea unei politici educaționale în care toți copii au șanse egale;

Interesul părinților pentru acumulările de cunoștințe a copiilor;                                                                     

Înclinațiile artistice ale unor pedagogi permit diversificarea capacităților la nivel de colectiv;                    

Interesul cadrelor didactice pentru perfecționare;                                                                                              

Dorința întregului colectiv de a lucra pe nou; 

Folosirea insuficientă a echipamentelor moderne;                                                                                                              

Fondurile bănești nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice,pentru achiziționarea unor echipamente și 

mijloace didactice;                                                                                                                                             Lipsa unei 

asociații părintești;                                                                                                                                               Lipsa unor 

fonduri  de premiere a cadrelor didactice implimentate în proiecte;

Unele familii nu se implică suficient în educarea copiilor;                                                                                                 

Existența riscului micșorării numărului de cerere de înscriere în instituție;                                                                           

Politicile educaționale în permanență schimbare;

Puncte slabe

Ameninţări

Asigurarea formării continuie a cad.didactice și de conducere;                                                                                                                                                                                                                                                                            

Promovarea standartelor profesionale naționale a cad.didactice;                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Provarea conținuturilor noi în educația preșcolară prin implimentarea curricumului nou și tehnologiilor educaționale contemporane;                                                                                                                                                Formarea 

valorilor moral civice la preșcolari prin prisma relațiilor familiare și sociale;                                                                                                                                                                                                                                    Formarea 

continuă a părinților în planul respectării drepturilor și interesele copiilor;

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi

6



     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Proiectarea și instituționalizarea unui sistem eficient de asigurare,monitorizarea,evaluare a calității în educația instituției;                                                                                                                                                               Sporirea 

participării partenerilor educaționali la procesele de luare a deciziilor,inclusiv la elaboarea,implimentarea și evaluarea politicilor educaționale;                                                                                                           Asigurarea educației 

parientale eficiente în vederea îmbunătățirii practicilor de îngrijire,educația copiilor și monitorizarea activității acestora în procesul educațional desfășurat în instituție;                                            Asigurarea unui mediu de 

învățare productiv,promovarea echității de gen;                                                                                                                                                                                                                                                        Dezvoltarea,motivarea acordarea 

asistenței metodice cad.didactice pentru asigurarea educației de calitate;
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2017-2018 21 1

2018-2019 20 1

2019-2020 19 1

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Rata, %

Rata, %
din ei cu 

dizabilitate

Frecventea

ză IET

Grupă mixtă, _-_ ani

Grupa mare, 5-6 ani

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani

Grupă mixtă, _-_ ani

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate
Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, 3_7-_ ani

Rata, %

Tipul instituţiei

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Anul de 

studii

Adresa

Raport de activitate pentru anul de studii 2019 - 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Instituții de educație timpurie

Racovăţ

Soroca

Rata, %

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Frecventea

ză IET

Telefon

Fondator/Autoritatea administrativă

Program de activitate 10. 5 0ore

I. Domeniul Capacitate instituțională

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Adresa web

E-mail

Public

Real 

existenți

IET Nr. 2 s. Racovăţ

din ei cu 

dizabilitate
Rata, %

Limba de instruire

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

Denumirea instituţiei

De stat

APL

din ei cu 

dizabilitate

Anul de 

studii

Cresa- gradinita

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Anul de 

studii

Tipul de proprietate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. total de 

grupe în 

IET Real 

existenți

Înscriși în 

IET

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Grupa II mică, 3-4 ani

s. Racovăţ

1



2017-2018 21 21 21 0 100,0%

2018-2019 20 20 20 0 100,0%

2019-2020 19 19 19 0 100,0%

2 2

1 1

1 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1

1

2

1

1

2 2 0 0 0 0 0 2 0

1 1

2 2

Personal didactic plecat din instituţie

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

Rata, %
Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET
Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019 Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Nr. de 

unități

Succintă descriere:

din ei cu 

dizabilitate

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

Posturi vacante la 31.05.2020

Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Personal didactic necesar la 15.09.2019

Bucătărie (metri pătrați)

da

Cabinet metodic (da/nu)

Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Motivul plecării cadrelor didactice

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Nr. de 

angajați
Denumirea funcțieiNecesarul de cadre

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Asistenta medicala

Bucatar

Personal de conducere la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

din ei 

tineri 

specialişti

Asistent de educator

Paznici

Tineri specialiști la 31.05.2020

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Personal didactic la 15.09.2019

Anul de 

studii

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

I

Nr. sălilor/ din ele utilizate

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Nr. total

Fără grad didactic

223,9

17,0

3,6

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

0

fochist

Dormitor (da/nu)

Suprafața totală (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 20

nu

Cu alte 

calificări

Personal de conducere la 15.09.2019

Tineri specialiști la 15.09.2019

Nr. total Superior

Nr. de blocuri/etaje

II

   1.5. Condiţii

2



0 0,00

0 0

0 0

nu nu

0 0,0

0 0,0

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

0,1

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Buget planificat

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

da

E nevoie de calculator cu conectare la internet, telefonie fixă.

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Realizat

30

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Nr. de table interactive/proiectoare

Manuale, literatură didactică (nr.)

Literatură artistică (nr.) 50

C. Dezvoltarea limbajului,  

comunicării, premisele citirii şi 

scrierii

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

A. Dezvoltarea fizică și fortificarea 

sănătății

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Sistem de încălzire (da/nu)

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

III. Domeniul Management

Extrabuget Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

II. Domeniul Proces educațional

da

nu

Sistem de canalizare (da/nu)

Buget aprobat

Sală de festivități (metri pătrați) 73 m 2

D. Dezvoltarea cognitivă

Buget executat

Observații, analize, constatări, nevoi

Teren de joacă (metri pătrați)

Asigurare cu transport (da/nu)

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

da

Bloc sanitar în interior (da/nu)

nu

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

B. Dezvoltarea  

personală,emoțională și socială.

da

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

3



50% 100%

Alimentarea

Buget planificat 
Total copii 

alimentaţi

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

E de dorit ca in alimentatia copiilor sa predomine mai multe fructe si legume in stare proaspata, atit in perioada calda cit si in perioada  rece a anului.

Asigurarea cu 

medicamente

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Buget aprobat

Morbiditatea        

Suntem asigurati cu medicamentele necesare pentru acordarea primului ajutor. 

Au fost înregistrate : IRVA - 15, bronșite-10

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Se respectă.

Cabinetul medical nu este dotat cu inventar necesar.

mijloace speciale

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Succintă descriere:

Nr. zile-

copii
Buget executatmijloace speciale mijloace speciale

din ei copii 

cu 

dizabilități

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Monitor

Serviciile de încălzire

Salarizarea

4



ImpactulDenumirea

3.4.1. Proiecte implementate

    3.4. Parteneriate colaborări

Suma proiectului, leiParteneri

Cotizația de aderare (mărime)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Denumirea OO*

Suma anuală a donațiilor, lei

Neimplicarea cadrelor in viaţa instituţiei.

Cotizația lunară (mărime)

Existența OO* (da/nu)
Nominalizarea lucrărilor efectuate Bunuri procurate

Acord de colaborare (da/nu)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Personal didactic calificat.                                                                                                       Tendinţa 

de autoperfecţionare a cadrelor didactice.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

% realizat din suma anuală

Analiza SWOT

Puncte tari

Instituţia fără cadre calificateOferirea posibilităţilor de participare la variate cursuri de formare şi perfecţionare. Acces la 

variată informaţie.
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Lipsa calculatorului cu conectare la internet.Reparaţia capitală a grădiniţei.

Puncte slabe

Instituţia fără cadre calificate

Ameninţări

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Oferirea posibilităţilor de participare la variate cursuri de formare şi perfecţionare. Acces la 

variată informaţie.

Puncte tari

Oportunităţi

1. Monitorizarea implementării noilor documente de politică educațională. Asistarea la activități și verificarea planificării cadrului didactic.                                                                                                                                                                                    

2. Dezvoltarea capacității personalului de a proteja copiii împotriva abuzului . Intervenirea în cazurile de abuz a copiilor aflați în grupuri de risc.

Ameninţări

Implementarea noilor documente de politici educaționale. Materiale curriculare, 

planificare, planuri de învățământ.

Participarea la seminare educative. Conlucrarea și parteneriatul cu părinții.

Pregătirea slabă a cadrului didactic în organizarea procesului educațional la distanță, copiii nedotați cu 

tehnică modernă.

Lipsa petrecerii timpului alaturi de copilul sau. Parintii sunt plecati peste hotare, lasind copiii in 

grija persoanelor in virsta.

Puncte slabe

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Oportunităţi

Oportunităţi

Insuficienţa mijloacelor financiare acordate grădiniţei.

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

1. Atragerea finanțelor pentru amenajarea terenului de joacă.                                                                                                                                                                                    2. Conectarea calculatorului 

la internet. Procurarea unui calculator pentru manageri.

Amenajarea terenului de joacă pentru copii.

    Procesul instructiv-educativ

Puncte tari

Ameninţări

6



1. Monitorizarea implementării noilor documente de politică educațională. Asistarea la activități și verificarea planificării cadrului didactic.                                                                                                                                                                                    

2. Dezvoltarea capacității personalului de a proteja copiii împotriva abuzului . Intervenirea în cazurile de abuz a copiilor aflați în grupuri de risc.
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2017-2018 24 1

2018-2019 23 1

2019-2020 21 1

2017-2018 4 4 4 0 100,0%

2018-2019 4 4 4 0 100,0%

2019-2020 7 7 7 0 100,0%

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

APL

public

9 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

4

4

7

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupa mixta 3-7 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s. Rădi Cereşnovăţ

RomânăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019 - 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Rădi Cereşnovăţ

,,Cereşica''

Grădiniţă

69914663

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1



2017-2018 20 20 20 0 100,0%

2018-2019 19 19 19 0 100,0%

2019-2020 14 14 14 0 100,0%

3 3

1 1

2 2

1 1

1 1

0 0

0 0

0 0

1

1

2

1

3 3 0 0 0 0 1 2 0

2 1

4 4

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2019

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Fochist

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Asistent de educator

Bucatareasa

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Toţi copiii de 3-7 ani sunt cuprinşi cu grădiniţă.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Cabinet metodic (da/nu)

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 25

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

0

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 110,0

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

16,0

0,0

Paznic

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

2



0 0,00

0 0

0 0

nu

0 0,0

0 0,0

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

400,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

118

32,00 Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

În comparaţie cu anii precedenţi, interesul, activitatea, dezvoltarea, îmbunătăţirea lucrului cu copii asupra obiectivului: formarea şi dezvoltarea limbajului este la un nivel mai ridicat, deoarece părinţii s-au 

implicat în mod conştient în munca zilnică cu copiii.

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

26,00%10,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 50

Sală de festivități (metri pătrați)

74,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%
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Realizat 90,00% 93,00% 77,00%

7,00% 23,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00%

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

D. Dezvoltarea cognitivă 

0,00%

B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)
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50% 100%

21 0 2329 3 3

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

18,00 18,00 0,00

Buget aprobat Buget executat

74,00 74,00

Cabinetul medical lipseste

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Salarii

Alimentatie

mobilier în blocul alimentar, pompă de apă

Morbiditatea        

Nu dispunem de o bază centralizată pentru comandarea produselor alimentare necesare, corespunzător fiecărui anotimp. Alimentaţia s-a îmbunătăţit considerabil, dar suferă aprovizionarea.

0,00

Buget planificat 

În perioada rece a anului este în creştere morbiditatea bolilor infecţioase. 

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Lumina

6,20613,20

Conditiile sanitaro- igienice sint respectate corespunzator normelor si realizarea conform Planului annual DDD. Regulat sint efectuate masurile de :curatare, dezinfectie, deratizare si dezinsectie.

Conform listei recomandate Ipin Regulamentul sanitar Institutia este asigurata cu medicamentele necesare in caz de acordare a primului ajutor, produse parafarmaceutice si dezinfectanti.

657,20 230,50

Caldura
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Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Personal didactic cu experienţă valoroasă cu entuziasm de muncă interesate de eficietizarea procesului de 

învăţământ.                                                                                                                                                        

Standardele profesionale pentru cadrele didactice reprezinta un reper important în monitorizarea calităţii 

pregătiriii profesionale a cadrelor didactice din sistemul de educaţie timpurie.                             Asigurarea 

mentoratului la nivel de grădiniţă ca component important al procesului de îmbunătăţire a calităţii instruirii 

tinerilor specialisti.

    3.4. Parteneriate colaborări

Varietatea cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice oferite de instituţiile republicane.          

Respectul şi aprecierea comunităţii locale faţă de corpul didactic, copii, părinţi ai grădiniţei.                    

Proiectarea unor activităţi curriculare şi extracurriculare deosebite în colaborare cu parteneri din 

comunitate.                                                                                                                                                               

Rezistenţa la schimbarea vizibilă sau invizibilă a unor cadre didactice, slaba motivare şi stimulare a cadrelor 

didactice prin politicile salariale existente.                                                                                         Renuntarea 

anevoioasă a unor educatoare la tendinţele conservatoare.                                                         Evaluarea 

resurselor umane nu este ajustată la o metodologie de recrutare, selecţie şi formare.

Riscul de retragere sau abandonare a profesiei pe motive economice, financiare.                                        

Îmbătrânirea personalului didactic.                                                                                                                                                                    

Lipsa stabilitaţii cadrelor didactice în grădiniţă poate să devină factor esenţial în realizarea educaţiei de 

calitate.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul Suma proiectului, lei
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Dezichilibru în eficacitatea şi eficientizarea managementului preşcolar la nivel de grădiniţă.                  

Potitici de stat în domeniul educaţiei nevalorificate calitativ.

Puncte slabe

Varietatea cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice oferite de instituţiile republicane.          

Respectul şi aprecierea comunităţii locale faţă de corpul didactic, copii, părinţi ai grădiniţei.                    

Proiectarea unor activităţi curriculare şi extracurriculare deosebite în colaborare cu parteneri din 

comunitate.                                                                                                                                                               

Riscul de retragere sau abandonare a profesiei pe motive economice, financiare.                                        

Îmbătrânirea personalului didactic.                                                                                                                                                                    

Lipsa stabilitaţii cadrelor didactice în grădiniţă poate să devină factor esenţial în realizarea educaţiei de 

calitate.

Ameninţări

Implimentarea politicelor de stat de diversificare a surselor de finantare a educatiei prescolare.                                                                                                                                                                  

Atragerea de fonduri extrabugetare pentru solutionarea problemelor din invatamint.                                

Accesare si cistigarea proiectelor in domeniul educatiei.                                                                                  

Dotarea instituţiei cu calculatoare.                                                                                                                         

Detinerea unui sistem informational functional.

Renovarea parţială a îngrădirii. Lipsa condiţiilor pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale. Nu este 

conexiune la internet, telefonie. 

Baza materiala satisfacatoare in grupe.                                                                                                               

Starea fizica a spatiilor se incadreaza satisfacator in normele de igiena corespunzatoare.                                 

Elaborarea bazei de date, privind nivelul de dezvoltare a copiilor de virsta timpurie, in baza standardelor de 

dezvoltare.

Ameninţări

Proces educaţional asigurat integral cu cadrele didactice.                                                                                                                                        

Climatul de siguranţă şi afectiv pentru copii şi cadrele didactice.                                                                   

Parteneriate educaţionale locale.                                                                                                                         

Oferta educatională atractivă şi variată.                                                                                                              

Antrenarea copiilor în cadrul unor manifestări locale.                                                                                     

Întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice împreună cu părinţii - copiii.

Elaborarea curricumului optional in dependenta de aptitudinile copiilor, cerintele parintilor, asteptarile 

comunitatii, specificul localitatii.                                                                                                                                                                                                            

Planul de dezvoltare strategica a sistemului de invatamint.

Datorită programului încărcat al părinţilor, dar şi din cauza lipsei de atenţie şi comunicare sunt copii cu un 

limbaj sărac, plin de regionalisme.                                                                                                           Existenţa 

copiilor hiperactivi şi necesitatea asistării de către psiholog.                                                          Situaţii de 

neimplinire a părinţilor în formarea şi educarea copiilor.

Nesiguranta locurilor de munca a parintilor copiilor si rata  accentuata a somajului.                                                 

Timp limitat acordat copiilor de catre parinti .                                                                                                   

Neimplicarea unor parinti in formarea si educarea copiilor.

Puncte slabe

Ameninţări

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi
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     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

1. Îmbunătățirea condițiilor în IET. Ridicarea cazangeriei din subsol.                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Implementarea noilor documente de politici educaționale. Planificarea conform Curriculei și a Standardelor deînvățare și dezvoltare a copiilor.

Asigurarea fiecărui preşcolar condiţiile pentru cea mai bună dezvoltare.                                                                                                                                                                                                                                          

Asigurarea părinţilor ca educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă.                                                                                                                                                                      

Creşterea calităţii fluxului de copii şi asigurarea finalităţilor educaţionale.
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Instrucțiuni privind completarea formularului Raportului de activitate pentru anul de studii 2017-2018, Instituții de educație timpurie

Variabila/domeniul Descrierea variabilei/domeniului

Raion/municipiu

Valori predefinite: 34 raioane/municipii și Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia (se 

alege din lista ascunsă)

Localitate Denumirea completă a localității

Denumirea instituţiei Denumirea completă a instituției de învățământ

Tipul instituţiei Tipul instituției (conform Codului educației)

Fondator/Autoritatea administrativă Fondatorul instituției/în subordinea cui se află instituția

Limba de instruire Limba de instruire (conform Codului educației)

Telefon Număr de telefon al instituției de învățământ

Adresa Adresa poștală a instituției de învățământ

E-mail Adresa e-mail a instituției de învățământ

Adresa web Pagina web a instituției de învățământ

Tipul de proprietate Valori predefinite: public; privat (se alege din lista ascunsă)

Program de activitate Intervalul de timp în care activează instituția

Nr. total de copii în IET Numărul total de copii din IET, la 31.05 (se calculează automat)

Nr. total de grupe în IET Numărul total de grupe în IET, la 31.05, inclusiv și grupele mixte

Real existenți
Numărul de copii real existenți în district, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Înscriși în IET
Numărul de copii care au fost înscriși în IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Frecventează IET
Numărul de copii care frecventează IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

din ei cu dizabilitate Numărul total de copii cu dizabilități, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru grupele mixte

Rata, %
Rata frecvenței pe fiecare tip de grupă, din copii înscriși în grupă, la fel și pentru grupele mixte

Nr. copii ce au plecat/vor pleca la școală
Numărul de copii de 6-7 ani, care au plecat la școală la 1 septembrie în anii precedenți și vor 

pleca la școală la 1 septembrie în anul curent

Succintă descriere:
Informație textuală succintă cu privire la cazul în care rata frecvenței copiilor de 6-7 ani este 

mai mică decât 100%, se vor indica motivele și acțiunile întreprinse

Vă rugăm să completaţi câmpurile de culoare verde din foaia 'Formular'  a acestui document (indicată în bara de etichete) în următorul mod: 

- verde de o nuanță deschisă - date textuale;

- verde de o nuanță mai închisă - număr întreg, real sau procent, după caz.

ATENȚIE!!!  Formularul este destinat pentru prelucrarea informațiilor de ordin statistic și general. Includerea și prelucrarea 

ulterioară a datelor cu caracter personal poate fi sancționată în condiţiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind 

Protecţia datelor cu caracter personal

Date generale

I. Domeniul Capacitate instituțională

    1.1. Numărul de copii pe vârste



Total personal didactic/de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 15.09.2017 Numărul total de tineri specialiști la data indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2017 Numărul total a personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic angajat pe parcursul anului Numărul total al personalului didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Total personal didactic/de conducere  la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 31.05.2018 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 31.05.2018 Numărul total de tineri specialiști la data  indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic plecat din instituţie Numărul total al personalului didactic plecat pe parcursul anului

Posturi vacante la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Motivul plecării personalului didactic Descriere textuală succintă cu indicarea motivelor plecării (conform CM)

Nr. total

Numărul total al personalului didactic (inclusiv director, educator, metodist, conducător 

muzical, psiholog, logoped, cadru didactic de sprijin, etc). Atenție! se calculează automat și va 

corespunde cu suma dintre Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)  și Nr. total fără grad didactic

Cu calificare în domeniul preşcolar (din nr. total)
Numărul total a personalului didactic cu calificare în domeniul preșcolar din numărul total al 

personalului didactic din instituție

Cu alte calificări, dar din domeniul pedagogiei (din nr. total) Numărul total a personalului didactic cu alte calificări, din domeniul pedagogiei

Cu alte calificări Numărul total a personalului didactic cu alte calificări

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)

Numărul total a personalului didactic deținător de grade didactice sau manageriale repartizat 

pe grade didactice: superior, întâi, doi. În cazul când se deține și grad didactic și managerial, 

cadrul didactice se include o singură dată 

Fără grad didactic (Nr. total/din ei tineri specialişti)
Numărul total a personalului didactic fără grad didactic. Numărul total de tineri specialiști fără 

grad didactic din numărul total de personal didactic fără grad didactic

Necesarul de cadre
Descriere textuală succintă a necesarului de cadre: funcții vacante în dependență de calificare, 

nr. de unități

Denumirea funcției
Denumirea funcției nondidactică și auxiliară conform statelor de personal aprobate ale 

instituției. Pentru fiecare funcție nondidactică sau auxiliară se utilizează rând separat

Nr. de angajați Numărul de angajați la funcția dată

Suprafața totală (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a instituției de învățământ

Nr. de blocuri/etaje Numărul de blocuri. Numărul de etaje

Nr. sălilor/ din ele utilizate Numărul total de săli. Numărul de săli utilizate din numărul total

1.4. Alte categorii de personal din  IET (situația la 31.05.2018)

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET (situația la 31.05.2018)

   1.5. Condiţii



Dormitor (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cabinet metodic (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) Numărul de locuri în instituție (copii)

Bucătărie (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a bucătăriei instituției

Punct medical (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a punctului medical

Teren de joacă (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a terenului de joacă

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 
Numărul de săli de sport în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor 

de sport

Sală de festivități (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii de festivități

Manuale, literatură didactică (nr.) Numărul total de manuale și literatură didactică luată la evidență

Literatură artistică (nr.) Numărul total de exemplare de literatură artisitică luată la evidență

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)
Numărul de calculatoare destinate pentru cadre didactice. Numărul de calculatoare destinate 

pentru cadre manageriale

Nr. de table interactive/Proiectoare Numărul de table interactive în instituție. Numărul de proiectoare în instituție

Conectare la Internet (da/nu)/nr. de calculatoare conectate
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de calculatoare conectate la 

rețeaua Internet din numărul total de calculatoare în instituție

Asigurare cu transport (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de canalizare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de încălzire (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Bloc sanitar în interior (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme  locomotorii 

(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Centru de resurse ((da/nu)/metri pătrați)
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de metri pătrați ai suprafeței 

totale a centrului de resurse

Alte săli (nr./metri pătrați) Număr de alte săli în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor

Observații, analize, constatări, nevoi Descriere textuală succintă, în dependenţă de specificul instituţiei

Nr. de copii în grupa/grupele pregătitoare Numărul total de copii evaluaţi în grupa/grupele pregătitoare pentru anul curent de studii

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi igienei personale
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

B. Dezvoltarea socio - emoţională
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

C. Capacităţi şi atitudini în învăţare
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

D. Dezvoltarea limbajului,  comunicării,  citirii şi scrierii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

E. Dezvoltarea cognitivă şi cunoașterea lumii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

II. Domeniul Proces educațional

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 

7 ani/rezultate (conform grilei de apreciere)



    2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea 

tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) pentru anii de 

studii 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

Informație textuală succintă

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

Extrabuget Extrabugetul, în lei

Principalele categorii de cheltuieli Principalele categorii de cheltuieli din bugetul executat

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate din bugetul executat (categorii/cantitate)

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul executat, în lei

Total copii alimentaţi Numărul total de copii alimentați în instituție

    din ei copii cu dizabilități Numărul de copii cu dizabilități alimentați din numărul total de copii alimentați 

Nr. zile-copii Numărul total de zile-copii pe instituție

Numărul de copii scutiți de plată 50% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 50%, din instituție

Numărul de copii scutiți de plată 100% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 100%, din instituție

Succintă descriere
Analiză succintă a cauzelor neexecutării bugetului aprobat, respectarea normelor financiare per 

copil, respectarea normelor fiziologice de consum 

Morbiditatea        Informație textuală succintă

Dotarea cabinetului medical cu inventar necesar Informație textuală succintă

Asigurarea cu medicamente Informație textuală succintă

Respectarea condițiilor sanitaro-igienice Informație textuală succintă

Parteneri Indicarea partenerilor. Pentru fiecare partener se utilizează rând separat

Denumirea Denumirea parteneriatului/proiectului

Impactul
Descriere textuală succintă referitor la impactul parteneriatului/proiectului/colaborării 

implementate

Suma proectului, lei Costul total al proiectului implementat, în lei

Existența OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Denumirea OO* Denumirea Organizației Obștești

Acord de colaborare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2018

III. Domeniul Management

    3.4. Parteneriate colaborări

3.4.1. Proiecte implementate

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2018

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor



Cont bancar al OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cotizația de aderare (mărime) Suma unică achitată de către membrii OO* la aderarea în organizație, în lei

Cotizația lunară (mărime) Suma achitată lunar de către membrii organizației obștești, în lei

Suma anuală a donațiilor, lei Suma totală a donațiilor pentru anul curent de studii, în lei

% realizat din suma anuală Suma cheltuită din totalul donațiilor pentru anul curent de studii, în %

Nominalizarea lucrărilor efectuate Denumirea lucrărilor efectuate din donațiile anuale

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate (cantitatea) din donațiile anuale

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale 

pentru cadrele didactice din instituţie 

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din 

instituţie

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor 

de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a 

procesului educaţional)

Procesul instructiv-educativ
Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Procesul instructiv-educativ

Obiective realizate pentru anul de studii 2017-2018. 

Indicatori de rezultat
Descriere textuală succintă

Obiective propuse pentru anul de studii 2018-2019. 

Indicatori de performanță
Descriere textuală succintă

* OO- Organizație obștească (Asociație Obștească, Fundație, etc.)

Analiza SWOT



2017-2018 26 1

2018-2019 29 1

2019-2020 31 1

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupa mixtă 3-7 ani

APL

public

9 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _-_ ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s. Regina Maria,r-nul Soroca

romînăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituția de Educație Timpurie Regina Maria

Soroca

Regina Maria

IET Regina Maria

grădiniță

0-230-45-5-84

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1



2017-2018 26 15 15 0 58,0%

2018-2019 29 11 11 0 38,0%

2019-2020 31 14 14 0 45,0%

2 2

1 1

1 1

0 0

1 1

0 0

0 0

1 1

1

1

1

1

2 2 0 0 0 0 0 2 0

1 1

1 1

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

asistent medical

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

asistenți educatori

bucătar 

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %
Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 25

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

educator 1

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 185,0

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

da

nu

paznic

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

2



nu

0

0

0

0

612,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

60

nu Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

Rezultatele monitorizării a 4 copii de vîrstă pregătitoare la finele anului de învățămînt 2019 - 2020 dmonstrează o egalare a cunoștințelor copiilor comparativ cu rezultatele  anului de învățămînt 2018 - 2019 

la Domeniul A Dezvoltarea fizică și fortificarea sănătății și la Domeniul B Dezvoltarea personală,emoțională și socială. La Domeniul C Dezvoltarea limbajului, a comunicării și premizele citirii și scrierii se 

vede o creștere cu 2 % ,iar Domeniul D Dezvoltarea cognitivă observăm o scădere cu 4%.

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

26,00%0,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 15

Sală de festivități (metri pătrați)

74,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

4

Realizat 100,00% 100,00% 85,00%

0,00% 15,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

3



50% 100%

0 0 0

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

29800,00 29800,00

Buget aprobat Buget executat

89300,00 89300,00

nu dispunem de cabinet medical

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Morbiditatea        

Furnizorul de produse alimentare este Rigovit - COM

Buget planificat 

9

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

770900,00

Se respectă cerințele sanitaro-igienice

satisfăcător

772610,00

4



Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Existența Curricumului pentru educația timpurie,Standardele profesionale pentru cadrele didactice 

constituie un reper important pentru planificarea și monitorizarea lucrului instructiv educativ

    3.4. Parteneriate colaborări

Lipsa internetului în instituțiile de învățămînt

Neimplicarea cadrelor didactice în programe educaționale la nivel de raion,țară

Nedorința părinților in procesul de învățare

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

5



Starea financiară a unor părinți duce la discriminarea unor copii.

Puncte slabe

Lipsa internetului în instituțiile de învățămînt Nedorința părinților in procesul de învățare

Ameninţări

Inițierea și dezvoltarea unor proiecte de parteneriat educațional prin implicarea activă a colectivului de 

părinți

Cantitatea mică de jucării pentru copii și lipsa materialelor didactice pentru cadrele didactice. Limitarea 

resurselor bugetare

 Existența instrumentelor de asigurare a calității - climat favorabil desfășurării procesului educațional

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Formarea abilităților de comunicare eficientă, a atitudinii de cooperare și participare a conduitei civilizate. Dezvoltarea comunicării și a vorbirii coerente.

Ameninţări

Aplicarea actelor de politică educațională Curricumul educației copiilor de vîrstă timpurie și 

preșcolară,Standardele de învățare și dezvoltare pentru copilul de 5-7 ani, Legea Învățămîntului. Verificarea 

periodică a rezultatelor evaluărilor pe parcursul anului de învățămînt

Schimbul de experiență între cadrele didactice din instituțiile preșcolare. Formarea continuă a cadrelor 

didactice

Mediul educațional învechit Lipsa suportului didactic Neutilizarea de către cadrele didactice a metodelor 

moderne compiuterizarea

Migrarea tinerelor familii peste hotare cu copiii preșcolari

Puncte slabe

Ameninţări

Educația ecologică  parte componentă a procesului instructiv educativ. Dezvoltarea creativității copiilor de vîrstă preșcolară prin intermediul cunoașterii cu lumea înconjurătoare.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi

6



Formarea abilităților de comunicare eficientă, a atitudinii de cooperare și participare a conduitei civilizate. Dezvoltarea comunicării și a vorbirii coerente.
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2017-2018 140 6 47 15 15 0 100,0% 53 35 35 0 96,0%

2018-2019 140 6 36 15 15 0 92,0% 46 23 23 0 96,0%

2019-2020            140            6 6 27 18 18 0 96,0% 38 23 23 0 94,0%

2017-2018 46 31 31 0 100,0% 44 38 38 0 93,0% 21 21 21 0 100,0%

2018-2019 53 42 42 0 94,0% 46 37 37 0 97,0% 21 21 21 0 100,0%

2019-2020 46 26 26 0 98,0% 53 43 43 0 96,0% 46 30 30 0 100,0%

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019-2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

SOROCA

RUBLENITA

"ALUNELUL"

GRADINITA

0.230.50.228

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s. Rubleniţa

cebotarinina3@gmail.com

L.rominaLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

21

37

30

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _-_ ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

APL

public

10,30Program de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani
1

mailto:cebotarinina3@gmail.com
mailto:cebotarinina3@gmail.com
mailto:cebotarinina3@gmail.com
mailto:cebotarinina3@gmail.com
mailto:cebotarinina3@gmail.com
mailto:cebotarinina3@gmail.com
mailto:cebotarinina3@gmail.com
mailto:cebotarinina3@gmail.com
mailto:cebotarinina3@gmail.com


2016-2017

2017-2018

2018-2019

13 13

1 1

12 12

3 3

4 4

0 0

0 0

0 0

5

1

1

2

1

2

1

1

1

13 13 0 0 0 0 11 1 0

1bl.-(2et) 1bl.-(1et)

6 6

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

36 m2

0,0

spalatoreasa 

lengereasa

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

0

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 542,0

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 120

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Cabinet metodic (da/nu)

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Nimeni nu pleacă.

80 % din numărul total de copii sunt cuprinşi cu grădiniţă.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

asist.med

mun.reparator

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

maturator

paznic

Asistent de educator 

sanitar 

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2019

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

bucatar

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

2



0 0,00

0 1

0 0

da da

0 0,0

0 0,0

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

E. Dezvoltarea cognitivă şi 

cunoașterea lumii

D. Dezvoltarea limbajului,  

comunicării,  citirii şi scrierii

0,00%

B. Dezvoltarea socio - emoţională

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

80,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Capacităţi şi atitudini în 

învăţare

0,00% 0,00%

30

Realizat 94,00% 93,00% 72,00%

7,00% 28,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi 

igienei personale

0,00%

da

nu

20,00%6,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 100m2

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

Procesul instructiv-educativ  pentru anii 2019-2020 a înregistrat o evoluţie în aprobarea unor documente de politici educaţionale relevante , care reflectă situaţia actuală în domeniul Educatiei Timpurii.

III. Domeniul Management

Extrabuget

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2019

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

b.n1900m2;b.v500m2

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

200m2

45m2

Sala de sport nu este. Blocul N-2 nu dispune de teren de joaca

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)
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50% 100%

140 0 10184 0 10

servicii               237.0                              224.0

2233.3 2188.9

Se respectă

Da

2233.3

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2019

                         Precizat pe an          Executat anul curent

chelt.pers.         1958.3                            1935.8

Morbiditatea        

297.0

Buget planificat 

Respiraţii acute - 18

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

135,00 135,00 120.7

Buget aprobat Buget executat

338,00 338,00

Nu avem cabinet medical

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice
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Bunuri procurate

Impactul

Inventar sportiv

sistemul de incalzire

3940,00

Suma proiectului, lei

Denumirea OO*

Acord de colaborare (da/nu)

Jocul-mijloc de dezvoltare multilaterala

Cotizația de aderare (mărime)

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Parteneri

Centrul de Resurse pentru Tineret"Dacia" 

or.Soroca

FONDUL DE INVESTITII SOCIALE DIN 

MOLDOVA 

Gradinita incalzita-copii sanatosi

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

90 % din cadre didactice deţin grad didactic doi, toate cadrele au studii în domeniul educaţiei preşcolare.

    3.4. Parteneriate colaborări

Educatia  Timpurie impune necesitatea ajustarii actelor normativ la prevederile Codului Educatiei

Virstele copiilor mici la care se refera ambele documente nu sunt corelate reciproc

Se impune nevoia unei metodologii de proiectare revizuita

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

5



Puncte tari

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță.

1. Ridicarea gradului de dezvoltare a copiilor ţinând cont de particularităţile de vârstă, nivelul lui de dezvoltare holistică.                                                                                                                                                                             

2. Unicitatea copilului conform Curriculum-ului educaţiei timputie şi Standardelor educaţionale.                                                                                                                                                                                                                          

3. Îmbunătățirea condițiilor în IET. schimbarea sistemului de încălzire.

Ameninţări

Planificări bine-structurate. Utilizarea metodelor moderne de lucru cu copiii.

Incluziunea copiilor cu CES în treapta învăţământului preşcolar

Perfecţionarea serviciilor ce ţin de educaţie şi dezvoltarea timpurie a copilului: alimentaţia, educaţie, 

îngrijirea copiilor.

Neacceptarea părinţilor a copiilor cu CES în grupele de copii, în deosebi cei cu invaliditate de gradul I

Puncte slabe

Ameninţări

1.Asigurarea lucrului instructiv - educativ conform standardelor de stat.                                                                                                                                                                                                                                    2.Realizarea 

unui serviciu educational de calitate conform cerintelor educatiei si instruirei.                                                                                                                                                                                                          3.Modernizarea 

procesului didactic ,accentul fiind pus pe invatamintul interactiv.                                                                                                                                                                                                      4.Dezvoltarea unei gradinite 

dinamice ce vine permanent in intimpinarea nevoilor si cerintelor educationale ale comunitatii.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Necorespunderea corectă a amplasării obiectelor duce la un risc foarte sporit.

Puncte slabe

Educatia  Timpurie impune necesitatea ajustarii actelor normativ la prevederile Codului Educatiei Se impune nevoia unei metodologii de proiectare revizuita

Ameninţări

Dispunem de toate Politicile Educationale de care are nevoie Instituţia de Educaţie Timpurie

Amplasarea Instituţiei de Educaţie Timpurie-alături de magazin.90% Baza tehnico- materială şi didactică este bună.
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1. Ridicarea gradului de dezvoltare a copiilor ţinând cont de particularităţile de vârstă, nivelul lui de dezvoltare holistică.                                                                                                                                                                             

2. Unicitatea copilului conform Curriculum-ului educaţiei timputie şi Standardelor educaţionale.                                                                                                                                                                                                                          

3. Îmbunătățirea condițiilor în IET. schimbarea sistemului de încălzire.
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Instrucțiuni privind completarea formularului Raportului de activitate pentru anul de studii 2017-2018, Instituții de educație timpurie

Variabila/domeniul Descrierea variabilei/domeniului

Raion/municipiu

Valori predefinite: 34 raioane/municipii și Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia (se 

alege din lista ascunsă)

Localitate Denumirea completă a localității

Denumirea instituţiei Denumirea completă a instituției de învățământ

Tipul instituţiei Tipul instituției (conform Codului educației)

Fondator/Autoritatea administrativă Fondatorul instituției/în subordinea cui se află instituția

Limba de instruire Limba de instruire (conform Codului educației)

Telefon Număr de telefon al instituției de învățământ

Adresa Adresa poștală a instituției de învățământ

E-mail Adresa e-mail a instituției de învățământ

Adresa web Pagina web a instituției de învățământ

Tipul de proprietate Valori predefinite: public; privat (se alege din lista ascunsă)

Program de activitate Intervalul de timp în care activează instituția

Nr. total de copii în IET Numărul total de copii din IET, la 31.05 (se calculează automat)

Nr. total de grupe în IET Numărul total de grupe în IET, la 31.05, inclusiv și grupele mixte

Real existenți
Numărul de copii real existenți în district, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Înscriși în IET
Numărul de copii care au fost înscriși în IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Frecventează IET
Numărul de copii care frecventează IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

din ei cu dizabilitate Numărul total de copii cu dizabilități, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru grupele mixte

Rata, %
Rata frecvenței pe fiecare tip de grupă, din copii înscriși în grupă, la fel și pentru grupele mixte

Nr. copii ce au plecat/vor pleca la școală
Numărul de copii de 6-7 ani, care au plecat la școală la 1 septembrie în anii precedenți și vor 

pleca la școală la 1 septembrie în anul curent

Succintă descriere:
Informație textuală succintă cu privire la cazul în care rata frecvenței copiilor de 6-7 ani este 

mai mică decât 100%, se vor indica motivele și acțiunile întreprinse

Vă rugăm să completaţi câmpurile de culoare verde din foaia 'Formular'  a acestui document (indicată în bara de etichete) în următorul mod: 

- verde de o nuanță deschisă - date textuale;

- verde de o nuanță mai închisă - număr întreg, real sau procent, după caz.

ATENȚIE!!!  Formularul este destinat pentru prelucrarea informațiilor de ordin statistic și general. Includerea și prelucrarea 

ulterioară a datelor cu caracter personal poate fi sancționată în condiţiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind 

Protecţia datelor cu caracter personal

Date generale

I. Domeniul Capacitate instituțională

    1.1. Numărul de copii pe vârste



Total personal didactic/de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 15.09.2017 Numărul total de tineri specialiști la data indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2017 Numărul total a personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic angajat pe parcursul anului Numărul total al personalului didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Total personal didactic/de conducere  la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 31.05.2018 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 31.05.2018 Numărul total de tineri specialiști la data  indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic plecat din instituţie Numărul total al personalului didactic plecat pe parcursul anului

Posturi vacante la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Motivul plecării personalului didactic Descriere textuală succintă cu indicarea motivelor plecării (conform CM)

Nr. total

Numărul total al personalului didactic (inclusiv director, educator, metodist, conducător 

muzical, psiholog, logoped, cadru didactic de sprijin, etc). Atenție! se calculează automat și va 

corespunde cu suma dintre Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)  și Nr. total fără grad didactic

Cu calificare în domeniul preşcolar (din nr. total)
Numărul total a personalului didactic cu calificare în domeniul preșcolar din numărul total al 

personalului didactic din instituție

Cu alte calificări, dar din domeniul pedagogiei (din nr. total) Numărul total a personalului didactic cu alte calificări, din domeniul pedagogiei

Cu alte calificări Numărul total a personalului didactic cu alte calificări

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)

Numărul total a personalului didactic deținător de grade didactice sau manageriale repartizat 

pe grade didactice: superior, întâi, doi. În cazul când se deține și grad didactic și managerial, 

cadrul didactice se include o singură dată 

Fără grad didactic (Nr. total/din ei tineri specialişti)
Numărul total a personalului didactic fără grad didactic. Numărul total de tineri specialiști fără 

grad didactic din numărul total de personal didactic fără grad didactic

Necesarul de cadre
Descriere textuală succintă a necesarului de cadre: funcții vacante în dependență de calificare, 

nr. de unități

Denumirea funcției
Denumirea funcției nondidactică și auxiliară conform statelor de personal aprobate ale 

instituției. Pentru fiecare funcție nondidactică sau auxiliară se utilizează rând separat

Nr. de angajați Numărul de angajați la funcția dată

Suprafața totală (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a instituției de învățământ

Nr. de blocuri/etaje Numărul de blocuri. Numărul de etaje

Nr. sălilor/ din ele utilizate Numărul total de săli. Numărul de săli utilizate din numărul total

1.4. Alte categorii de personal din  IET (situația la 31.05.2018)

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET (situația la 31.05.2018)

   1.5. Condiţii



Dormitor (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cabinet metodic (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) Numărul de locuri în instituție (copii)

Bucătărie (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a bucătăriei instituției

Punct medical (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a punctului medical

Teren de joacă (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a terenului de joacă

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 
Numărul de săli de sport în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor 

de sport

Sală de festivități (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii de festivități

Manuale, literatură didactică (nr.) Numărul total de manuale și literatură didactică luată la evidență

Literatură artistică (nr.) Numărul total de exemplare de literatură artisitică luată la evidență

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)
Numărul de calculatoare destinate pentru cadre didactice. Numărul de calculatoare destinate 

pentru cadre manageriale

Nr. de table interactive/Proiectoare Numărul de table interactive în instituție. Numărul de proiectoare în instituție

Conectare la Internet (da/nu)/nr. de calculatoare conectate
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de calculatoare conectate la 

rețeaua Internet din numărul total de calculatoare în instituție

Asigurare cu transport (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de canalizare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de încălzire (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Bloc sanitar în interior (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme  locomotorii 

(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Centru de resurse ((da/nu)/metri pătrați)
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de metri pătrați ai suprafeței 

totale a centrului de resurse

Alte săli (nr./metri pătrați) Număr de alte săli în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor

Observații, analize, constatări, nevoi Descriere textuală succintă, în dependenţă de specificul instituţiei

Nr. de copii în grupa/grupele pregătitoare Numărul total de copii evaluaţi în grupa/grupele pregătitoare pentru anul curent de studii

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi igienei personale
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

B. Dezvoltarea socio - emoţională
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

C. Capacităţi şi atitudini în învăţare
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

D. Dezvoltarea limbajului,  comunicării,  citirii şi scrierii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

E. Dezvoltarea cognitivă şi cunoașterea lumii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

II. Domeniul Proces educațional

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 

7 ani/rezultate (conform grilei de apreciere)



    2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea 

tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) pentru anii de 

studii 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

Informație textuală succintă

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

Extrabuget Extrabugetul, în lei

Principalele categorii de cheltuieli Principalele categorii de cheltuieli din bugetul executat

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate din bugetul executat (categorii/cantitate)

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul executat, în lei

Total copii alimentaţi Numărul total de copii alimentați în instituție

    din ei copii cu dizabilități Numărul de copii cu dizabilități alimentați din numărul total de copii alimentați 

Nr. zile-copii Numărul total de zile-copii pe instituție

Numărul de copii scutiți de plată 50% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 50%, din instituție

Numărul de copii scutiți de plată 100% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 100%, din instituție

Succintă descriere
Analiză succintă a cauzelor neexecutării bugetului aprobat, respectarea normelor financiare per 

copil, respectarea normelor fiziologice de consum 

Morbiditatea        Informație textuală succintă

Dotarea cabinetului medical cu inventar necesar Informație textuală succintă

Asigurarea cu medicamente Informație textuală succintă

Respectarea condițiilor sanitaro-igienice Informație textuală succintă

Parteneri Indicarea partenerilor. Pentru fiecare partener se utilizează rând separat

Denumirea Denumirea parteneriatului/proiectului

Impactul
Descriere textuală succintă referitor la impactul parteneriatului/proiectului/colaborării 

implementate

Suma proectului, lei Costul total al proiectului implementat, în lei

Existența OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Denumirea OO* Denumirea Organizației Obștești

Acord de colaborare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

    3.4. Parteneriate colaborări

3.4.1. Proiecte implementate

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2018

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2018

III. Domeniul Management



Cont bancar al OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cotizația de aderare (mărime) Suma unică achitată de către membrii OO* la aderarea în organizație, în lei

Cotizația lunară (mărime) Suma achitată lunar de către membrii organizației obștești, în lei

Suma anuală a donațiilor, lei Suma totală a donațiilor pentru anul curent de studii, în lei

% realizat din suma anuală Suma cheltuită din totalul donațiilor pentru anul curent de studii, în %

Nominalizarea lucrărilor efectuate Denumirea lucrărilor efectuate din donațiile anuale

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate (cantitatea) din donațiile anuale

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale 

pentru cadrele didactice din instituţie 

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din 

instituţie

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor 

de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a 

procesului educaţional)

Procesul instructiv-educativ
Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Procesul instructiv-educativ

Obiective realizate pentru anul de studii 2017-2018. 

Indicatori de rezultat
Descriere textuală succintă

Obiective propuse pentru anul de studii 2018-2019. 

Indicatori de performanță
Descriere textuală succintă

* OO- Organizație obștească (Asociație Obștească, Fundație, etc.)

Analiza SWOT



2017-2018 40 2

2018-2019 40 2

2019-2020 40 2

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _5-_7 ani Grupă mixtă, _-_ ani

APL Rudi

public

10,5 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, 3_-_5 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s.Rudi,rl.Soroca

veronicaruga@mail.ru

românăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

s.Rudi

IET,,Îngerașii ,,

grădiniță

67214598

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1

mailto:veronicaruga@mail.ru
mailto:veronicaruga@mail.ru
mailto:veronicaruga@mail.ru
mailto:veronicaruga@mail.ru
mailto:veronicaruga@mail.ru
mailto:veronicaruga@mail.ru
mailto:veronicaruga@mail.ru
mailto:veronicaruga@mail.ru
mailto:veronicaruga@mail.ru


2017-2018 21 19 19 0 90,0% 19 19 19 0 100,0%

2018-2019 20 19 19 0 95,0% 20 19 19 0 95,0%

2019-2020 19 18 18 0 95,0% 21 20 20 0 95,0%

5 5

1 1

4 4

1 0

0 0

0 0

0

1 1

2

2

2

1

2

2

5 5 0 0 0 0 3 2 0

1 1

8 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

0Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

lucrător medical

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

paznic

fochist

bucătăreasă

spălătoreasă

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Nu a plecat nici un cadru didactic.

Pe parcursul anului de activitate 2019-2020,rata frecvenței copiilor a constituit,în mediu,95%.Nu a fost instituționalizat un copil de 3 ani,datorită schimbării dese a locului de trai al părinților.Un copil de 5 

ani  deasemenea n-a frecventat grădinița.Trecuse deacum controlul medical și trebuia să vină la grădiniță.Dar părinții ba spuneau că trebuie să-i mai cumpere ceva hăinuțe,ba că e puțin bolnav și copilul așa 

și nu a mai venit la grădiniță.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

0

0

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 48

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

1-lucrător muzical

0

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 1734,0

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

20,0

9,5

asistent al educatorului

0

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

2



0,00

0 0,00

2 1

0 0

da da

0 0,0

0 0,0

1170,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) da

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

46

0,00 Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

În anul de studii 2019-2020  s-a accentuat o creștere a domeniului A, evidențiindu-se un înnalt nivel al dezvoltării fizice a copiilor.Se datorează faptului ca în instituție viața și sănătatea copiilor pentru noi 

este o prioritate.Domeniile dezvoltării cognitive și personale au rămas relativ constante.Pragul minim s-a evidențiat la domeniul-C-dezvoltarea limbajului și a comunicării.Cadrele didactice depun eforturi 

maxime pentru realizarea unui echilibru în dezvoltarea holistică a copiilor,în același timp,fără a face presiuni asupra copiilor.Punem accent pe educația și instruirea individualizată,orientîndu-ne spre 

aptitudinile și posibilitățile copiilor.

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

38,00%0,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 38

Sală de festivități (metri pătrați)

62,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

8

Realizat 100,00% 86,00% 61,00%

14,00% 39,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

0

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

3



50% 100%

38 0 1340 3

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

60 000 60 000 12800,00

Buget aprobat Buget executat

179 600 179 600

Cabinetul medical este dotat parțial-dulap-1,scaune-3,masa-2,cîntar-1,tonometru-1.Fiind o încăpere cu dublă destinație(cabinet medical și cabinetul directorului),cabinetul medfical este mic 

după spațiu,ceea ce nu permite de a mai fi dotat cu ceva.

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Cheltuieli de personal-759,1

produse alimentare-179,6

apa îmbuteliată-3000

Morbiditatea        

Analizînd situația pandemica la moment,nu putem face careva prognoze la executarea ulterioară a bugetului.În dependență de derularea ulterioară a evenimentelor,vom efectua modificări în buget pentru realizarea 

lucrărilor necesare în instituție.

36 300

Buget planificat 

IRA-6 copii-48 zile,IRV--9 copii-55 zile,Dermatită alergică-1 copil-15 zile,Dermatită atopică-2 copii-23 zile

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

energia electrică-16.000

plata părintească1001 500,00

12 800-executat

Au fost respectate următoarele norme sanitaro-igienice:aprovizionarea cu apă și sistem de canalizare,asigurarea cu sistem de încălzire,funcționalitatea unui sistem de ventilare 

performant,asigurarea cu soluții dezinfectante.

Au fost alocate 1000 lei pentru asigutarea cu medicamentele necesare.

60 000-aprobat

compensatii  bănești-10.000

alte cheltuieli-10.000

deplasări-2500

materiale de uz gospodăresc-5000

1001 500,00 367 626,55

carburanți-7000
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Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Un cadru didactic anul acesta a obținut recalificarea în pedagogie preșcolară.Anterior deținea studii de 

licență în psiho-pedagogie.Astfel toate cele 5 cadre didactice din instituție sunt specializate în pedagogia 

învățămîntului preșcolar.Două cadre didactice sunt deținătoare de gradul didactic II și cadrul de conducere-

de grad managerial II.Personal didactic de vîrstă pensionară sau 1-2 ani pînă la pensie nu avem.

    3.4. Parteneriate colaborări

1Confirmarea și conferirea gradelor didactice.2.Realizarea în termen și ,calitativ,a sarcinilor propuse de 

către administrație.3.Participarea periodică la cursurile de formare continuă.

Este lipsă numai de lucrător muzical.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.Bariere de comunicare pentru conlucrarea în echipă.2.Lipsa spiritului de autoanaliză al cadrelor 

didactice.

1.Schimb insuficient de experiență cu colegii din cadrul instituției și din alte instituții.2.Frica de noile 

schimbări  impuse în domeniul învățămîntului.3.Volumul mare de cerințe impuse.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

da

Parteneri

                                   FISM

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu) da

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

,,Pavarea trotuarului și a căilor de acces la pavilion,,

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO* APP,,Speranța,,

Bunuri procurate

Impactul

Asigurarea accesului copiilor și părinților la clădirea instituției și pavilion. 100,00 lei

Suma proiectului, 

lei

5



1.Finanțare insuficientă din partea statului.2.Lipsa spiritului gospodăresc din partea unor angajați ai 

instituției.

Puncte slabe

1Confirmarea și conferirea gradelor didactice.2.Realizarea în termen și ,calitativ,a sarcinilor propuse de 

către administrație.3.Participarea periodică la cursurile de formare continuă.

1.Schimb insuficient de experiență cu colegii din cadrul instituției și din alte instituții.2.Frica de noile 

schimbări  impuse în domeniul învățămîntului.3.Volumul mare de cerințe impuse.

Ameninţări

1.Relații de colaborare frumoasă cu părinții.2.Conlucrarea permanentă cu APL și agenții 

economici.3.Implicarea în proiecte.

1.Lipsa cabinetului metodic.2.Lipsa sălii sportive-festive.3.Lipsa unui proector.1.Teren de joacă bine amenajat.2.Dotare cu internet și calculatoare în toate grupele.3.Funcționalitatea 

sistemului de ventilare performant.4.Dotarea blocului sanitar cu utilaj tehnologic confor cerințelor.5.Dotarea 

cu mobilier corespunzător vîrstei copiilor.

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

1.Instituționalizarea  tuturor copiilor de vîrstă preșcolară.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.Conlucrarea permanentă cu părinții,în vederea implicării lor tot mai active  în viața  și activitatea instituției.                                                                                                                                                                                                     

3.Respectarea normelor sanitaro-igienice și a regulamentelor ce vor fi impuse în perioada pandemiei.                                                                                                                                                                                             

4.Procurarea unui proiector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5.Acoperirea postului vacant de lucrător muzical.

Ameninţări

1.Lucrul online în condițiile carantinei.2.Pomovarea imaginii instituției pe rețelele de socializare(pagina de 

Facebook a institușiei).3.Prezentarea orelor publice,conform planului anual de activitate,de către fiecare 

educator.4.Respectarea documentelor de politici educaționale în realizarea procesului instructiv-

educativ.5.Participarea la seminarele raionale.

1.Participarea la cursurile de formare continuă.2.Aplicarea sancțiunilor disciplinare.3.Organizarea 

consultațiilor  și orelor metodice la nivel de instituție.

1.Lipsa spiritului autocritic la unele cadre didactice.2.Lipsa lucratorului muzical.3.Lipsa spatiului pentru 

amenajarea centrelor.4.Cunoasterea insuficientă a  TIC.

1.Climat psiho-social nefavorabil(probleme casnice,munca fizică).2. Imposibilitaea participării la  

cursurile organizate  online.

Puncte slabe

Ameninţări

1.Dezvoltarea profesională a  cadrelor didactice. S-a obținut calificarea în pedagogie preșcolară a tuturor cadrelor didactice. Cadrele didactice  au fost instruite în domeniul TIC-ului, odată cu apariția necesității 

lucrului online cu copiii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. 

Dezvoltarea parteneriatului. S-a îmbunătățit parteneriatul cu gimnaziul din localitate, prin efectuarea vizitelor. Am reușit a trezi interesul părinților, prin participarea la activitățile integrate.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi

6



1.Instituționalizarea  tuturor copiilor de vîrstă preșcolară.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.Conlucrarea permanentă cu părinții,în vederea implicării lor tot mai active  în viața  și activitatea instituției.                                                                                                                                                                                                     

3.Respectarea normelor sanitaro-igienice și a regulamentelor ce vor fi impuse în perioada pandemiei.                                                                                                                                                                                             

4.Procurarea unui proiector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5.Acoperirea postului vacant de lucrător muzical.
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2017-2018 34 1

2018-2019 35 1

2019-2020 25 1

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Ruslanovca

IET  ,,Ghiocel``

creşă-grădiniţă

0230 94 483

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

tatiana_cotaga@mail.ru

română Limba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă,  2-7 ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Primăria Vasilcău

public

10,5 ore Program de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, 4-5 ani Grupă mixtă, 5-6 ani
1

mailto:tatiana_cotaga@mail.ru
mailto:tatiana_cotaga@mail.ru
mailto:tatiana_cotaga@mail.ru
mailto:tatiana_cotaga@mail.ru
mailto:tatiana_cotaga@mail.ru
mailto:tatiana_cotaga@mail.ru
mailto:tatiana_cotaga@mail.ru
mailto:tatiana_cotaga@mail.ru
mailto:tatiana_cotaga@mail.ru


2017-2018 39 34 34 0 100,0%

2018-2019 39 35 35 0 100,0%

2019-2020 30 25 25 0 100,0%

2 2

1 1

1 2

0 0

1 1

0 0

0 1

1 1

2

1

2

2 2 0 0 0 0 2 0 0

1

10 10

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

18,7

nu

paznic

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

0,5 salariu de 

educatoare

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 260,0

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 25

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET
Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

A plecat în altă localitate din  motive personale

Toţi copii de subgrupa pregătitoare au fost cuprinşi cu grădiniţa 

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

ajutor de ed-re

bucătar

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

da

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

0

2



nu

1

0

nu

nu

nu

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

92,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

2

Realizat 100,00% 100,00% 88,00%

0,00% 12,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

da

nu

8,00%0,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 98

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

S-a planificat activităţile copiilor conform vârstei, standardelor de învăţare şi dezvoltare a copiilor de la naştere până la 7 ani şi după Curriculum-ul nou; S-au petrecut activităţi deschise , matinee, 

concursuri ; S-a lucrat mult cu copii în centrele din grupă ; S-a creat un climat de muncă şi învăţare creativ şi prietenos. S-a aplicat la toţi copiii instrumentul şi fişa de monitorizare;  S-a observat sporirea 

calităţii procesului educaţional în contextul noii viziuni pedagogice asupra copilului 

III. Domeniul Management

Extrabuget

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

150,0

nuSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

nuSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

69

nu

Conectarea la internet; Lipsa cabinetului medical; transport din satul Inundeni 

pentru copii-distanta de 2,5 km pana la gradinita ; Sala de muzica, sport;

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)
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50% 100%

25 0 824 0 0

943,60 220,30

Se respectă condiţiile sanitaro-igienice

Satisfăcător 

0,00943,60

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Morbiditatea        

Copii au fost alimentaţi bine. Au primit în alimentaţie  fructe proaspete şi uscate, diverse legume, carne de pui, de porc, produse lactate, etc.

30,50

Buget planificat 

4 copii-52 zile absenţă pe caz de boală

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

64,80 64,80 6,60

Buget aprobat Buget executat

255,90 255,90

Parţial

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice
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Bunuri procurate

Impactul

100000,00

Suma proiectului, 

lei

Bloc sanitar în instituţieDenumirea OO*

Acord de colaborare (da/nu) nu

Lucrari civile;  renovarea blocului alimentar si dotarea cu 

echipament si utilaje

Cotizația de aderare (mărime)

Tablă magnetică-800 lei

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Parteneri

Fondul de investitii sociale din Moldova

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Personal didactic cu grad didactic; Cadre didactice cu staj 25-40 ani; Climat pozitiv de colaborari a cadrelor 

didactice ; tendinta de autoperfectionare a cadrelor didactice; cadre didactice bine pregatite ,dedicate 

lucrului cu copii ; Relatii bune intre cadrele didactice si parinti, bazate pe respect reciproc

    3.4. Parteneriate colaborări

Schimb de experienta cu cadrele didactice din alte institutii; Relatii de parteneriat cu profesorii din scoala; 

Formarea continua a aadrelor didactice ; Ajutor acordat copiilor ce vin din familiile social-vulnerabile; 

Organizarea meselor rotunde, schimb de idei cu implicarea familiei 

Lipsa in gradinita a asistentului medical si ajutorului auxiliar ; Cadre didactice tinere; Lipsa initiativei a 

cadrelor didactice noi in gradinita

Criza de timp a parintlor datorita actualei situatii economice care reduce participarea unor parinti la 

viata gradinitei cat si in dezvoltarea copiilor ; Cresterea  numarului copiilor  cu CES; Lipsa de interes 

acordat de familie nevoii copiilor de a comunica si interactiona

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

nu
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Puncte tari

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Susţinerea performanţelor copiilor la un nivel înalt ; Atingerea de către copii a unor performanţe calitative ; Asigurarea protecţiei şi securităţii personalului angajat ; Continuarea procesului de dezvoltare a unui 

management bazat pe delegarea de competenţe , concomitent cu construcţia unei motivaţii de rang înalt pentru întregul personal  (apartenenţă, recunoaştere, autorealizare) ; Dezvoltarea şi implementarea unui 

management performant din cadrul instituţiei, care să asigure desfăşurarea unei activităţi coerente şi eficiente ; Asigurarea unui sistem educaţional bazat pe onestitate, integritate din partea cadrelor didactive şi 

părinţi; Asigurarea cadrelor didactice la participarea la activităţile de formare continuă ; Modernizarea spaţiilor destinate activităţilor educaţionale.

Ameninţări

S-au aplicat diverse strategii didactice adecvate pentru a facilita procesul educaţional prin individualizarea 

şi adoptarea mediului la cerinţele fiecărui copil. Fiecare centru din grupă are materiale necesare pentru 

activitatea copiilor s-au creat condiţii necesare pentru realizarea unui proces educaţional de calitate. S-a 

creat un climat de muncă şi învăţare creativ. S-a lucrat cu copiii conform standardelor de învăţare şi 

dezvoltare a copiilor de la naştere până la 7 ani, Curriculum-ului preşcolar. S-a planificat conform vârstei 

copiilor şi ariilor curriculare.

Crearea unor condiţii optime de învăţare pentru preşcolari prin modernizarea spaţiilor; Dezvoltarea unor 

relaţii de  colaborare cu parteneri noi cointeresaţi în educaţia calitativă

Este dificil de realizat activităţi cu un număr mare de copii într-un spaţiu de o capacitate mică; Lipsa 

interesului familiei faţă de activitatea copiilor în grădiniţă

Bugetul este limitat ; Implicare slabă a familiei în viaţa gradiniţei de copii

Puncte slabe

Ameninţări

Evaluarea periodica a competenţelor profesionale a cadrelor didactice în baza standardelor profesionale ; Dezvoltarea profesională a corpului didactic având în vedere reforma educaţiei timpurii; Sporirea calităţii şi 

procesului educaţional în contextul noii viziuni pedagogice asupra copiilor ; Evaluarea sistematică a calităţii şi organizării activităţilor demonstrative la ed-re; Creşterea calităţii şi eficienţei activităţăţii didactice 

conform Curriculum-ului; Racordarea Curriculum-ului la standardele de învăţare şi dezvoltarea copiilor prin organizarea şiproiectarea demersului educaţional exact pe abordarea holistică ; Organizarea 

permanentă a activităţilor integrate; Confecţionarea inventarelor sportive pe teren ; Implementarea Curriculum-ului preşcolar ; Implicarea părinţilor la desfăşurarea diferitor concursuri ; Cuprinderea tuturor 

copiilor de vârstă preşcolară cu grădiniţa; Parteneriat activ cu părinţii, APL, agenţii economici

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Ritmul accelerat al schimbarilor tehnologiei  duce la uzura morala a echipamentelor existente

Puncte slabe

Schimb de experienta cu cadrele didactice din alte institutii; Relatii de parteneriat cu profesorii din scoala; 

Formarea continua a aadrelor didactice ; Ajutor acordat copiilor ce vin din familiile social-vulnerabile; 

Organizarea meselor rotunde, schimb de idei cu implicarea familiei 

Criza de timp a parintlor datorita actualei situatii economice care reduce participarea unor parinti la 

viata gradinitei cat si in dezvoltarea copiilor ; Cresterea  numarului copiilor  cu CES; Lipsa de interes 

acordat de familie nevoii copiilor de a comunica si interactiona

Ameninţări

Amenajarea terenului sportiv cu inventar; Elaborarea proiectului cu scopul atragerilor financiare; Crearea 

unei asociatii care sa colecteze fonduri pentru completarea nevoilor institutiei; Schimbarea acoperisului ; 

Colaborarea stransa cu APL pentru alocarea fondurilor necesare

Lipsa internetului in institutiw; Lipsa salii sportive; Slaba implicare a unor cadre didactice in pastrarea 

bunurilor materiale si innoirea lor

Baza tehnico-materiala satisfacatoare ; S-a reparat capital blocul sanitar ; S-a procurat tabla magnetica; 

Accesul cadrelor didactice la calculator si xerox; Cabinetul metodic cu material didactic variat
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Susţinerea performanţelor copiilor la un nivel înalt ; Atingerea de către copii a unor performanţe calitative ; Asigurarea protecţiei şi securităţii personalului angajat ; Continuarea procesului de dezvoltare a unui 

management bazat pe delegarea de competenţe , concomitent cu construcţia unei motivaţii de rang înalt pentru întregul personal  (apartenenţă, recunoaştere, autorealizare) ; Dezvoltarea şi implementarea unui 

management performant din cadrul instituţiei, care să asigure desfăşurarea unei activităţi coerente şi eficiente ; Asigurarea unui sistem educaţional bazat pe onestitate, integritate din partea cadrelor didactive şi 

părinţi; Asigurarea cadrelor didactice la participarea la activităţile de formare continuă ; Modernizarea spaţiilor destinate activităţilor educaţionale.
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2017-2018 74 3 30 17 17 0 56,0%

2018-2019 62 3 24 18 18 0 75,0%

2019-2020 67 3 33 18 18 0 55,0%

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Schineni

Ghiocel

creșă- grădiniță

023047508, 060925525

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s.Schineni, str.Ion Creangă 12

grădinița.schineni@mail.ru, baran.ala@mail.ru

românăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, 3-5 ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Primăria comunei Schineni

public

10,5 ore pe zi, 5 zile pe săptămânăProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, 5-7 ani Grupă mixtă, _-_ ani
1



2017-2018 35 27 27 0 77,0% 13 13 13 0 100,0%

2018-2019 33 24 24 0 72,0% 14 11 11 0 79,0%

2019-2020 28 24 24 0 86,0% 25 25 25 1 100,0%

7 6

1 1

6 5

0 0

1 1

0 0

0 0

0 0

3

1

1

1

1

1

1

2

1

6 5 1 0 0 0 5 1 0

1 1

16 16

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

35,0

9,0

spălătoreasă

paznic

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 584m2

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 50

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Cabinet metodic (da/nu)

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %
Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

fochist

ajutor de bucătar

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

lucrător medical

lucrător auxiliar

asistent de educator

dădacă

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

administrator

da

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

2



0 0,00

1 1

0 0

da da

0 0,0

0 0,0 0

94,00%

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

D. Dezvoltarea limbajului,  

comunicării,  citirii şi scrierii

0,00%

B. Dezvoltarea socio - emoţională

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

69,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Capacităţi şi atitudini în 

învăţare

0,00% 0,00%

12

Realizat 86,00% 65,00%

14,00% 35,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi 

igienei personale

0,00%

da

da

31,00%6,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 150

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

Analizând procesul instructiv - educativ  pentru anii de studii 2018-2019 și 2019-2020 am comparat și am constatat că la unele domenii au rezultate mai mari ,la unele mai mici față de anul precedent, dar 

luînd  în considerație în ultime luni  în condițiile de carantină procesul educațional sa organizat la distanță copiii împreună cu cadrele didactice și părinții  sau isprăvit bine, au rezultate foarte bune.

III. Domeniul Management

Extrabuget

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

80,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

300

0,00

Avem nevoie de sală de festivități și sală de sport, calculatoare, table, vidio 

proiector,mobilier în sălile de grupă, stilaje de inox în depozitul de produse 

alimentare, chiuvete și mese din inox la bucătărie.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)
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50% 100%

50 0 0 0 0

1717000,00 474299,88

Condițiile sanitaro-igienice sunt  respectate la nivel conform Regulamentului sanitar.

Dispunem de medicamente necesare pentru primul ajutor , de truse medicale necesare, măști, manuși

1717000,00

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

salariu, alimentația,brichete și gaz,lumina,detergenți mașină de spălat automat, mașină de tocat carne,boiler

Morbiditatea        

Meniurile dar și normele de cheltueli sunt orientate pentru a asigura necesarul de calorii zilnice.Se respectă principiile piramidei alimentare, părinții au acces permanent la meniul din grădiniță. Copiii beneficiază de o 

alimentație sănătoasă și echlibrată.

33153,96

Buget planificat 

78 absențe de boală, respiratorie - 10, bronșite- 4, renită-2, otită-1,anemii-1,alergii-3

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

110800,00 110800,00 11051,30

Buget aprobat Buget executat

332500,00 332500,00

Parțial , avem nevoie de cântar medical, antropometru, atele pentru copii, dulap pentru medicamente.

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice
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Bunuri procurate

Impactul

Copii au benificiat de cărți sonore , material didactic , mobilier pentru jucării și 

materiale, centre de jocuri .

Procurarea unui topogan pe terenul de joacă

Literatură pentru copii și părinți , panouri informative pentru părinți

25000 lei

20000lei

3000 lei

Suma proiectului, lei

Denumirea OO* AO Destin                                                                                                                                                                                         

topogan

literatura sonoră 

costume naționale

literatură pentru părinți și copii

panouri

Acord de colaborare (da/nu) da

Diferiți dar Egali

Cotizația de aderare (mărime)

mobilier pentru jucării

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu) da

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Parteneri

AO Destin din localitate în parteneriat cu 

organizația Pipăl in Need finanțat de Agența 

CehăCentrul de Resurse Dacia

Casa Speranților ,,Mai multă armonie- mai puțină violență,,

,,Copiii de azi – viitorul de mâine,,

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Asigurarea instituției cu cadre didactice calificate, standardele profesionale pentru cadrele didactice 

reprezintă un reper important în monotorizarea calității pregătiri profesionale a cadrelor didactice din 

sistemul de educatie timpurie.Promovarea unui sistem de valori în concordanta cu idialul educational.Cadre 

tinere angajate. Utilizarea tehnologiilor digitale

    3.4. Parteneriate colaborări

Întîlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara programului de lucru:                                 

Organizarea unor schimburi de experiență cu educatori  din alte instituții                                                            - 

Menținerea educației de calitate:                                                                                                                                  - 

Interacțiunele educator-copil , copil- copil , copil- părinte                                                                                                      

- Multitudinea posibilităților de formare şi dezvoltare profesională                                               

Majoritatea cadrelor didactice nu au studii superioare, lipsa logopedului pentru copii, lipsa psihologului atât 

pentru copii cât și pentru angajații instituției,  

Plecarea cadrelor didactice peste hotare și a lucrătorilor auxiliari la alte funcții din cauza insuficienței de 

resurse financiare.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

nu
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Puncte tari

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

 Asigurarea accesului la o educație complexă și echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa etnică sau religioasă.                                                                           Asigurarea cu 

cadre didactice calificate, profesioniste, capabile să presteze servicii educaționale de calitate cu tendințe spre autoformare și autoafirmare.                                                                                           Asigurarea  educației de 

calitate în conformitate cu SIDC.                                                                                                                                                                                                                                                       Asigurarea accesului la educație de 

calitate pentru toți copiii respectând  actele normative cu privire la incluziune.                                                                                                                                                      Dezvoltarea şi gestionarea eficientă a resurselor 

materiale şi financiare în vederea asigurării unui mediu de învăţare sigur şi motivant.                                                                                                                 Menținerea și modernizarea infrastructurii și a bazei tehnico-

materiale a instituției.                                                                                                                                                                                                       Dezvoltarea și diversificarea relațiilor de parteneriat cu familia, APL și 

comunitatea în contextul :grădinița prietenoasă copilului.

Ameninţări

Realizarea proiectelor tematice  corespunzătoare particularităților de vârstă. Forme deverse de organizare a 

copiilor  la activități  frontale în grupuri mici , perechi, individual. Incluziunea copiilor cu CES  în procesul 

de  educare- învățare. Elaborarea Instrucţiunii privind ocrotirea vieții și sănătății copiilor în instituțiile de 

educație timpurie din Republica Moldova.

Elaborarea proiectului Nomenclatorului tipurilor de documentație și rapoarte în educația timpurie

Oferire de asistență metodică calitativă. Asistența unor cadre didactice tinere la activități organizate de 

cadrele didatice cu experiență avansată. Participarea cadrelor didactice la seminarele metodice la nivel local 

și raionale, în concursuri. Modalități de organizare și asistare a procesului de predare- învățare la distanță 

prin mijloaceTIC, platforme comunicabile (messenger, viber,zoom, facebook)

Frecvența scăzută a copiilor                                                                                                                  Materiale 

distribuitive individuale pentru copii

  Plecarea părinților peste hotare                                                                                                                

Insuficiența timpului  pentru pregătirea activităților                                                                              Pandemia 

Covid -19

Puncte slabe

Ameninţări

 Asigurarea unui învăţământ de calitate, capabil să contribuie la pregătirea copiilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe, care în viitor să le permită să-şi găsească locul şi 

menirea socială                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Implimentarea SIDC și a 

Curricumului pentru Educația Timpurie

Accentul pe dezvoltarea personală şi creativitate – îi ajută pe copii să fie cu fiecare zi mai buni, mai deschişi, mai adaptabili 

Practicarea unui mod sănătos de viață, manifestând interes pentru o alimentație corectă.                                                                                                                                                                                                                

Încurajarea cadrelor didactice să preia responsabilitatea pentru propria dezvoltare profesională.  Delegarea la cursuri şi formări.                                                                                                                                                                                      

Organizarea , coordonarea și monitorizarea procesului de atestare a cadrelor didactice. Înaintarea unui cadru didactic pentru obţinerea gradului.                                                                                                                                                                                                       

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Insuficiența mijloacelor tehnice pentru desfășurarea procesului educațional la distanță

Puncte slabe

Întîlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara programului de lucru:                                 

Organizarea unor schimburi de experiență cu educatori  din alte instituții                                                            - 

Menținerea educației de calitate:                                                                                                                                  - 

Interacțiunele educator-copil , copil- copil , copil- părinte                                                                                                      

- Multitudinea posibilităților de formare şi dezvoltare profesională                                               

Plecarea cadrelor didactice peste hotare și a lucrătorilor auxiliari la alte funcții din cauza insuficienței de 

resurse financiare.

Ameninţări

Implicarea în proiecte a unui grup de tineri și părinți, a AO ,,Destin ,, din localitate, pentru reabilitarea 

instituției.

lucrări de reparaţie capitală                                                                                                                                       

Lipsa de finanțe pentru a construi sală de sport și festivități,                                                                   Teren de 

joacă amenajat(topogane, balansoare,complex sportiv)                                                              Calculatoare și 

vidio- proiector                                                                                                                       Jucării de calitate                                                                                                               

Grupe amenajate, panouri și materiale didactice vizibile, blocuri sanitare amenajate cu inventar necesar, 

reparația bufetelor,îngrădirea instituției cu gard și poartă nouă,conectarea instituției cu apă, conectarea la 

internet, schimbarea ușilor interioare , instalarea parțială a vintilației, mobilier necesar în bufete,procurarea 

costumelor naționale pentru copii.
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 Asigurarea accesului la o educație complexă și echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa etnică sau religioasă.                                                                           Asigurarea cu 

cadre didactice calificate, profesioniste, capabile să presteze servicii educaționale de calitate cu tendințe spre autoformare și autoafirmare.                                                                                           Asigurarea  educației de 

calitate în conformitate cu SIDC.                                                                                                                                                                                                                                                       Asigurarea accesului la educație de 

calitate pentru toți copiii respectând  actele normative cu privire la incluziune.                                                                                                                                                      Dezvoltarea şi gestionarea eficientă a resurselor 

materiale şi financiare în vederea asigurării unui mediu de învăţare sigur şi motivant.                                                                                                                 Menținerea și modernizarea infrastructurii și a bazei tehnico-

materiale a instituției.                                                                                                                                                                                                       Dezvoltarea și diversificarea relațiilor de parteneriat cu familia, APL și 

comunitatea în contextul :grădinița prietenoasă copilului.
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2017-2018 35 2 20 20 15 0 75,0%

2018-2019 38 2 20 20 17 0 85,0%

2019-2020 36 2 19 17 15 0 85,0%

2017-2018 6 6 5 0 83,0%

2018-2019 9 9 6 0 67,0%

2019-2020 3 3 3 0 100,0%

Grupa I mică, 2-3 aniNr. total de 

grupe în 

IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

jitari.liudmila@mail.ru

Tipul de proprietate

Anul de 

studii
Real 

existenți

Real 

existenți

Grupă mixtă 4-7 ani

Română

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Program de activitate

6

9

3

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Real 

existenți

10.5 ore 5 zile/săptămână

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

0-230-64-225

s.Șeptelici r.Soroca

Limba de instruire

din ei cu 

dizabilitate

Anul de 

studii

I. Domeniul Capacitate instituțională

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa mare, 5-6 ani

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Înscriși în 

IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Frecventea

ză IET

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Frecventea

ză IET
Rata, %

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET
Rata, %

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Instituții de educație timpurie

Soroca

s.Șeptelici

Anul de 

studii

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Adresa

E-mail

Adresa web

Grupa creșă, 2-3 ani

Rata, %

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

IET,,Albinuța"

 APLs.Șeptelici

public

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Creșă-grădiniță

1

mailto:jitari.liudmila@mail.ru
mailto:jitari.liudmila@mail.ru
mailto:jitari.liudmila@mail.ru
mailto:jitari.liudmila@mail.ru
mailto:jitari.liudmila@mail.ru
mailto:jitari.liudmila@mail.ru
mailto:jitari.liudmila@mail.ru
mailto:jitari.liudmila@mail.ru
mailto:jitari.liudmila@mail.ru


2017-2018 10 9 6 0 67,0%

2018-2019 10 9 6 0 67,0%

2019-2020 16 16 14 0 87,0%

5 5

1 1

5 4

0 0

2 2

0 0

0 0

0 1

1

2

1

1

1

1

1

4 1 3 0 0 0 1 3 0

ă

1 1

2 2

1,00

0,50

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Denumirea funcției

Fără grad didactic

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate
Rata, %

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

Frecventea

ză IET

SuperiorNr. total

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

Cu alte 

calificări

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Tineri specialiști la 15.09.2019

II

Tâmplar

Șef de gospodărie

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Anul de 

studii

Rata, %

I

Suprafața totală (metri pătrați)

din ei 

tineri 

specialişti

Dădacă

Tineri specialiști la 31.05.2020

Concediu de maternitate.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Asistent medical

Ogrădar

Spălătoriasă

Asistent de educator

Punct medical (metri pătrați)

da

nu

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Personal didactic la 15.09.2019 Personal didactic la 31.05.2020

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Pe parcursul acestor ani au fost înscriși toți copiii în instituție după cererile depuse .

Nr. de 

angajați

Dormitor (da/nu)

Nr. sălilor/ din ele utilizate

Nr. de 

unități

40

22,5

Cabinet metodic (da/nu)

Bucătărie (metri pătrați)

6,2

Capacitatea după proiect (nr. de locuri)

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Bucătar

Fochist

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Real 

existenți

Lucrător muzical-

1,educator-1

Nr. total

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Motivul plecării cadrelor didactice

270,0

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

   1.5. Condiţii

Personal de conducere la 31.05.2020

2



0

2 1

0

da

0 0,0

0 0,0

100,0

da

84

0,00

180

nu

IET,,Albinuța ''s.Șeptelici este o construcție după proiect-tip cu un nivel pentru a 

primi și instuționaliza copii în număr de peste 40 .Instituția este într-o stare bună 

după reparații și dotări  cu mobilier și cele necesare stăruindu-ne să respectăm 

condițiile sanitaro-epidimiologice . Pe parcursul anului de studii ne-am străduit să 

facem tot ce este posibii de a găsi soluții pentru \a crea condiții favorabile ca să se 

desfășoare procesul instructiv-educativ  și să corespundă cerințelor învățământului 

modern.Putem menționa că au fost procurate ustensilele necesare la bucătărie 

,spălătorie,în grupe(mă refer la veselă , albituri, mobilier).A fost renovat zidul din 

fața instituției,schimbate ușile de la blocul sanitar de pe teren,renovări pe terenul de 

joacă.

Observații, analize, constatări, nevoi

da

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Sistem de încălzire (da/nu)

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli

D. Dezvoltarea cognitivă 

0,00%

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Extrabuget

25,00% 16,00%0,00%

84,00%

III. Domeniul Management

În curs de realizare

Nerealizat 0,00%

Pe parcursul acestei perioade m-am străduit să realizez cele planificate și poate maI mult decât obiectivele planificate deoarece de zi cu zi apăreai multe probleme neprevăzute care trebuiau soluționate.M-

am ciocnit în față cu multe probleme dar datorită unei conlucrări cu părinții , APL, angajațiilor din instituție au fost create condițiile favorabile pentru desfășurarea activitățiilor.Au fost satisfăcute toate 

cererile depuse pentru a fi încadrați copiii în instituție.În urma Deciziei Consiliului sătesc s.Șeptelici au fost scutiți de plata părintească 5 copii ținânduse cont de situația familiară.Am pledat pentru crearea 

unei perspective comune și unitare în rândul cadrelor didactice asupra dezvoltării copilului și educației în perioada timpurie.

Bunuri procurate

Asigurare cu transport (da/nu)

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00%

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Literatură artistică (nr.)

3,00%

3

Realizat 100,00% 75,00% 71,00%

25,00%

Manuale, literatură didactică (nr.)

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

nu

da

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Teren de joacă (metri pătrați)

3



50% 100%

36 0 230 5

mijloace speciale

43,00 43,00 0,00

Se respectă în conformitate Cu prevederile Regulamentului propus . Asigurarea cu măști și dezinfectanții necesari :HUKA-pastile,Loțiune pentru mâini , Dezinfectanți - Antivirus .

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale

202,60

Buget aprobat

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

202,60

Minim necesar asigurat pentru acordarea primulului ajutor necesar în sumă de 500 lei . 

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Foi de boală-6000

Compensații -10000

IET,,Albinuța''s.Șeptelici a activat la un regim de 10,5 ore 5 zile pe săptămână .Pentru copiii au fost pregătite 3 mese pe zi ținându-se cont de pregătirea bucatelor conform normelor fiziologice ,de produsele 

alimentare ce sunt necesare organizmului în creștere a copilului . Se ține cont de recomandările Ministerului Sănătății din Republica Moldova și anume ce vizează produsele alimentare .

Total copii 

alimentaţi

Nu este dotat . 

Buget executat

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Morbiditatea        

S-au înregistrat cazuri de boli respiratorii . Anul acesta au bolit mai mult copiii din grupa pregătitoare .S-a dus evidența asupra certificatelor de boală și ca copiii să vie tratați  pană a veni în 

instituție . 

Buget planificat 

Telefonie fixă-5000

1301,00 Lumina-20000

Internet-10000

Reparații curente-43000

din ei copii 

cu 

dizabilități

Abonare-5000

3,50

Nr. zile-

copii

1301,00 458,10

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Mobilier-16000

4



    3.4. Parteneriate colaborări

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Denumirea

Implicarea din partea unor părinți în educație . Schimbarea politicii educaționale de țară . Conștientizarea ofertelor educaționale moderne . Desfășurarea activităților pentru a crea un mediu 

educațional activ . 

Iresponsabilitatea și incompetența unor cadre didactice în aplicarea corectă a Standardelor și Curriculei 

.Necunoașterea suficientă a calculatorului și dorința de a-l cunoaște . 

Cotizația lunară (mărime)

Puncte tari

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Standardele profesionale pentru cadrele didactice sunt un suport important în monitorizarea pregătirii 

profesionale .Antrenarea cadrelor didactice în formări prin seminare,ședințe,schimb de experiență . 

Colaborarea și implicarea familiei în activitatea instituției .

Analiza SWOT

Cotizația de aderare (mărime)

% realizat din suma anuală

Puncte slabe

Suma anuală a donațiilor, lei

Parteneri

Cont bancar al OO*(da/nu)

3.4.1. Proiecte implementate

Existența OO* (da/nu)

Impactul
Suma proiectului, 

lei

Bunuri procurate

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Nominalizarea lucrărilor efectuate
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Implicarea din partea unor părinți în educație . Schimbarea politicii educaționale de țară . Conștientizarea ofertelor educaționale moderne . Desfășurarea activităților pentru a crea un mediu 

educațional activ . 

1.Crearea unei perspective comune și unitare în rândul cadrelor didactice asupra dezvoltării copilului și educației în perioada timpurie . Ședințe cu părinții ,Mese rotunde . Participarea părinților la pregătirea 

diferitor expoziții , ore extracurriculare . 2.Dezvoltarea competențelor necesare pentru creșterea și educarea copilului întro lume în schimbare . Folosirea mijloacelor tehnice atât la activități cât si în cadrul 

plimbărilor la aer liber , serbări . 3.Organizarea alimentației corecte a copiilor . Varietatea meniurilor , respectarea normelor fizilogice , folosirea în alimentație a legumelor și fructelor . 

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Lipsa unei săli festive . Renovarea zidului din fața instituției . Procurarea mobilierului în cantități suficiente și a ustensilelor 

necesare pentru bucătărie  ,spălătorie , dormitoare . 

Balansarea prețurilor la mărfuri și produse alimentare . 

Puncte slabe

Oportunităţi

Puncte tari

Susținere materială și finansarea din partea comunității locale . Dezvoltarea unor activități eztracurriculare . 

Implicarea părinților în activitatea instituției . 

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Ameninţări

1.Îmbogățirea conținuturilor , perfecționarea tehnicilor și creșterea calității evaluării copiilor în cadrul familiarizării cu natura și formării culturii ecologice la preșcolari . 2. Dezvoltarea spiritualității copiilor prin 

familiarizarea cu cartea și lecturarea organizată . 3.Respectarea și valorizarea unității copilului , a nevoilor și intereselor fiecărui .

Ameninţări

Formarea unei planificări reeșind din nevoile copiilor axate în baza paradigmei centrate pe copil . Aplicarea 

corespunzătoare a legislației în vigoare . Proiectarea este actul de bază de funcționare pentru cadrele 

didactice în organizarea programului zilnic .

Crearea unui mediu între angajați , părinți .Utilizarea tehnicilor moderne . Interesul părinților să lucreze cu 

copiii și transmiterea onlain a lucrărilor .

Folosirea metodelor interactive noi . Predarea onlain . 

Numărul extins de indicatori din cadrul SÎDC . 

Puncte slabe

AmeninţăriOportunităţi

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță
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1.Îmbogățirea conținuturilor , perfecționarea tehnicilor și creșterea calității evaluării copiilor în cadrul familiarizării cu natura și formării culturii ecologice la preșcolari . 2. Dezvoltarea spiritualității copiilor prin 

familiarizarea cu cartea și lecturarea organizată . 3.Respectarea și valorizarea unității copilului , a nevoilor și intereselor fiecărui .
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2017-2018

2018-2019

2019-2020

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

OLSDI

public

9 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupa mixta 2-7 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s.Slobozia Noua

catlabugalilia@gmail.com

RomanaLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

s.Slobozia Noua

Scoala Primara Gradinita

Scoala Primara Gradinita.Complex educational

79387810

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1

mailto:catlabugalilia@gmail.com
mailto:catlabugalilia@gmail.com
mailto:catlabugalilia@gmail.com
mailto:catlabugalilia@gmail.com
mailto:catlabugalilia@gmail.com
mailto:catlabugalilia@gmail.com
mailto:catlabugalilia@gmail.com
mailto:catlabugalilia@gmail.com
mailto:catlabugalilia@gmail.com


2017-2018 10 10 10 0 100,0%

2018-2019 11 11 11 0 100,0%

2019-2020 11 11 11 0 100,0%

2 2

1 1

1 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1

1

1

2

2 1 1 0 0 0 1 1 0

1 1

3 3

1,00

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Sora medicalaDormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Fochist

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Bucatar

Ajutor de educator

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Toti copiii de virsta prescolara sunt cuprinsi cu gradinita.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 20

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

0

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 328.0

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

12,0

0.0

Paznic

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

2



0 0,00

1

0

da da

0

0

964.0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

165

0,00

Gradinita reprezinta parte componenta de nivelul 0 a institutiei SPG,complex 

educational conform Codului Educatiei.Institutia dispune de conditii de 

ambiant(sistem de incalzire,sistem de canalizare,bloc sanitar in interior,sistem de 

aprovizionare cu apa,bucatarie amenajata,conectare la Internet.)                        E 

necesar constructia unei sali de sport.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

In institutie activeaza o grupa mixta 2-7 ani.Sunt create conditii adecvate pentru implimentarea cu succes a Standardelor de invatare si dezvoltare pentru copilul de la nastere pina la virsta de 7 

ani.Rezultatele procesului instructiv-educativ este in crestere datorita muncii depuse de cadrele didactice si implicarea cu succes a parintilor,lucrul lor cu copiii acasa.Pe parcursul acestui an de studii am 

realizat obiectivele educatiei timpurii centrate pe copil.

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

da

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 120

Sală de festivități (metri pătrați)

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0

Realizat

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 
D. Dezvoltarea cognitivă 

B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)
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50% 100%

11 0 137 0 0

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

150.00 150.00 5000,00

Buget aprobat Buget executat

53400.00 53400.00

Nu este cabinet medical.

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Reparatii curente--4000

Procurarea combustibilului---15000

Boiler Texy

Masina de spalat

Morbiditatea        

Analizind alimentatia copiilor pe perioada anului,concluzionam,ca normele naturale au fost indeplinite conform normelor financiare planificate.Alimentatia copiilor a devenit mai variata si acest fapt a permis 

atingerea normelor fiziologice.

Boxa muzicala

13363.05

Buget planificat 
Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Procurarea medicamentelor--1000

0,00667800.00

Au fost respctate urmatoarele norme sanitaro-igienice:1.Aprovizionare cu apa si sistem de canalizare.2.Asigurarea cu sistem de incalzire.3.Asigurarea cu un sistem de ventilare 

performant.4.Asigurarea cu substante dezinfectante.

Controlul medical se efectuaza de catre medicul de familie simestrial si la necesitate.Au fost procurate medicamente in suma de 1000 lei.

Formare profesionala---2000

Servicii informationalr----1000

Gaze------3000 

667800.00 39438.51

Remunerarea muncii--28530.37
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Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Cadre didactice cu calificare in domeniul prescolar si in domeniul pedagogiei.Standardele profesionale 

reprezinta pentru cadrele didactice un reper important in monitorizarea calitatii pregatirii profesionale.

    3.4. Parteneriate colaborări

1.Obtinerea gradelor didactice.2.Participarea la cursuri de formare continua.3.Realizarea la timp a 

sarcinilor inaintate.

1.Lipsa spiritului autocritic al cadrelor didactice.2.Cadre didactice fara grad didactic.

Numarul mic de copii ,care a dus la formarea grupei mxte.buget limitat.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu) nu

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu) nu

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

5



Insuficienta finantare din partea statului.

Puncte slabe

1.Obtinerea gradelor didactice.2.Participarea la cursuri de formare continua.3.Realizarea la timp a 

sarcinilor inaintate.

Numarul mic de copii ,care a dus la formarea grupei mxte.buget limitat.

Ameninţări

1.Implicarea in proiecte.2.Conlucrarea cu APL si agentii economici.3.Repartizarea eficienta a 

bugetului.4.Relatii de cooperare cu parintii.

1.Lipsa salii de sport.2.Lipsa calculatoarelor in grupe si a unui proiector.3.Fonduri insuficiente pentru 

necesitatile curente.

1.Dotarea blocului sanitar cu utilaj tehnologic necesar.2.Mobilier nou,corespunzator virstei copiilor.3.Teren 

de joaca bine amenajat.

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

1.Crearea spatiului adecvat pentru desfasurarea activitatilor educative.2.Interes ridicat din partea parintilor pentru imbunatatirea conditiilor educationale.3.Imbunatatirea conditiilor de alimentare a 

copiilor4.Schimbarea ferestrelor si a usii de la intrare din institutie.5.Instutionalizarea tuturor copiilor din localitate.

Ameninţări

1.Participarea la seminarele raionale.2.Practicarea activitatilor integrate.3.Petrecerea activitatilor cu 

implicarea activa a parintilor in educatia copiilor.

Interesul sporit al cadrelor didactice pentru autoperfectionare.2.Preluarea bunelor practici de la 

colegi.3.Organizarea unor parteneriate productive cu parintii,alti factori educationali.

1.Consultarea slaba a literaturii de specialitate si a inovatiilor in domeniul prescolar.

Lipsa unui calculator,proiector.

Puncte slabe

Ameninţări

1.Acces la toate documentele curriculare.2.Rata inalta de participare a cadrelor didactice la stagii de formare si perfectionare.3.Institutia detine toate autorizatiile  prevazute de lege.4.Mentinerea confortului de 

ambiant pentru copiii din institutie.5.Cresterea frecventei zilnice a copiilor in grupe.6.S-a micsorat rata de imbolnaviri prin respectarea regimului sanitar-igienic si folosirea alimentelor variate si corecte in 

alimentatia copiilor.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi

6



1.Crearea spatiului adecvat pentru desfasurarea activitatilor educative.2.Interes ridicat din partea parintilor pentru imbunatatirea conditiilor educationale.3.Imbunatatirea conditiilor de alimentare a 

copiilor4.Schimbarea ferestrelor si a usii de la intrare din institutie.5.Instutionalizarea tuturor copiilor din localitate.
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2017-2018 50 2

2018-2019 49 2

2019-2020 45 2

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

satul Slobozia-Cremene

IET "Martisor"

cresa-gradinita

0230-92-098

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s. Slobozia-Cremene, raionul Soroca

stela.mitrofan78@yandex.ru

romanaLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupa mixta, 3-5 ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

APL

public

10,5Program de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupa mixta, 5-7 ani Grupă mixtă, _-_ ani
1

mailto:stela.mitrofan78@yandex.ru
mailto:stela.mitrofan78@yandex.ru
mailto:stela.mitrofan78@yandex.ru
mailto:stela.mitrofan78@yandex.ru
mailto:stela.mitrofan78@yandex.ru
mailto:stela.mitrofan78@yandex.ru
mailto:stela.mitrofan78@yandex.ru
mailto:stela.mitrofan78@yandex.ru
mailto:stela.mitrofan78@yandex.ru


2017-2018 22 20 20 0 91,0% 32 30 30 0 94,0%

2018-2019 31 27 24 0 77,4% 24 22 22 0 92,0%

2019-2020 26 20 20 0 77,0% 19 19 19 0 100,0%

3 3

1 1

2 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1

3

1

1

1

2

3 2 1 0 0 0 2 1 0

2 2

4 2

1,00

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

38,0

12,0

Spalatoreasa

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 342,0

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 90

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET
Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Un cadru didactic a plecat din cauza implinirii varstei de 

pensionare;                                                                                          

Alt cadru didactic se afla in concediu de ingrijire a copilului.

In comparatie cu anul precedent, in 2019-2020 numarul copiilor inscrisi in gradinita a scazut si constituie 77,0% la grupa mixta 3-5 ani, iar la grupa mixta 5-7 ani numarul copiilor inscrisi in gradinita a 

crescut pana la 100%. Motivul faptului ar fi trecerea cu traiul a unora dintre ei dintr-o localitate in alta.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Sef de gospodarie

Paznic

Bucatar

Asistent al educatorului

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Asistent medical

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Lucrator muzical

2



0 0,00

1 1

2 0

da da

0 0,0

0 0,0

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

63,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

15

Realizat 79,00% 63,00% 50,00%

37,00% 50,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

nu

nu

37,00%21,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 14

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

Schimbari esentiale in scaderea indicilor nu s-a depistat in anii precedenti de studii. In anul 2019-2020 observam tendinte de valori constante si de crestere a performantelor copiilor la domenii de dezvoltare. 

Domeniile A B D raman a fi in crestere, pe viitor trebuie sa lucram mai mult la indicatorii din  domeniul  C  .

III. Domeniul Management

Extrabuget

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

120,0

nuSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

28

72,00

Gradinita nu dispune de un sistem de canalizare, pentru a finisa lucrarile de 

aprovizionare cu apa. Ne incalzim cu sobe si nu avem un sistem de incalzire(nu  se 

incalzesc blocurile sanitare, dormitoarele, coridoarele si blocul alimentar). Avem 

nevoie de reparatie capitala a cladirii, proiect castigat in 2016, suntem in asteptarea 

implementarii acestui proiec, care include:schimbarea acoperisului, aprovizionarea 

cu apa si reparatia sistemului de canalizare, construirea casangeriei, renovarea 

blocului alimentar.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)
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50% 100%

39 0 6

internet, telefon fix

alimentare 

medicina

rechezite

1,114,800 364,62

Pe masura posibilitatilor se respecta conditiile sanitaro-igienice. Am castigat proiect de reparatie capitala  si suntem in asteptarea implimentarii acestuia  si in acelasi timp tindem ca 

institutia,blocurile,grupele sanitare sa corespunda normelor si regulamentelor intrate in vigoare.

Suma totala conform bugetului pe anul 2020 ,la rubrica medicamente   este de 2000 lei. Suntem asigurati  cu medicamente de stricta necesitate: trusa medicala etc.

1,019,800

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

salariu

energie electrica

lengerie de pat

materiale pentru reparatie cosmetica

Morbiditatea        

Alimentatia copiilor se realizeaza in baza meniului de perspectiva coordonat de primarul comunei Varancau si medicul sef-sanitar de stat al raionului Soroca. Copiii sunt alimentati de 3 ori pe zi la regim de 10.5 ore 

de aflare la gradinita.  La alimentatia copiilor se respecta principiul asigurarii unei diversitati alimentare.Principiul asigurarii unei proportionalitati intre grupele si subgrupele alimentare, adica mai multe legume, 

fructe,cereale,lactate comparativ cu cele cu un continut crescut de grasimi si adaos de zahar,precum si consumul moderat al unor produse alimentare, adica alegerea unor alimentele cu un aport scazut de grasimi si 

de zahar adaugat.

detergenti

medicamente

20,00

Buget planificat 

In cadrul acestei institutii printre copii mai persista bolile infectioase respiratorii (gripa,laringita si faringita).  In scopul prevenirii bolilor transmisibile se respecta conditiile de igienizare si 

curatenie generala a incaperii. Masurile de profilaxie din institutie la bolile infectioase  : igiena personala, aerisirea incaperii,curatenia umeda.depistarea activa a bolnavului(izolat, trimis la 

ambulator) daca sunt semne de suspectie.

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

reparatie cosmetica

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

49,00

Buget aprobat Buget executat

143,30 143,00

Cabinetul medical necesita renovare,reparatie capitala ,inzestrarea cu necesarul  de inventar si ustensile conform normelor Ministerului Sanatatii.

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

4



Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

Denumirea OO*

Acord de colaborare (da/nu)

Cotizația de aderare (mărime)

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Parteneri

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Prezenta si aplicarea legislatiei in domeniul educatiei de catre cadrele didacice si manageri;Evoluarea 

competentelor profesionale ale cadrelor in baza standardelor ; Intrunirea pedagogilor in cadrul consiliilor 

profesorale si ordinelor metodice, consiliilor administrative. Climat pozitiv de colaborare a cadrelor 

didactice; personal tehnic constient in lucrul sau; Tendinta de autoperfectionare a cadrelor didactice; 

    3.4. Parteneriate colaborări

Oferirea posibilitatilor de participare la cursuri de formare si perfectionare; Evaluarea performantelor 

cadrelor didactice in cadrul consiliilor metodice; Schimb de experienta intre cadrele didactice prin 

organizarea masurilor publice.

Din lipsa de mijloace performante, cadrele didactice nu au posibilitatea de a utiliza mijloace moderne in 

activitatea sa;

Scaderea interesului din cauza slabei motivari financiare; scaderea interesului cadrelor didactice tinere 

pentru a profesa meseria de educator.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT
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Puncte tari

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Ridicarea calitatii activitatilor de formare continua a personalului didactic prin valorificarea resurselor existente pentru ca rezultatele obtinute in procesul educational sa fie mai calitative in comparatie cu anii 

precedenti; Parteneriat cu familia pentru a asigura un suport optim necesitatii de dezvoltare  si invatare a copiilor;    Ocrotirea vietii si sanatatii copiilor prin alementatia sanatoasa; Respectarea regimului zilei pentru 

asigurarea dezvoltarii intelectuale si fizice a copilului; Implimentarea curriculumului pentru educatie timpurie; Sporirea motivatiei familiei si a comunitatii pentru a participa la procesul decizional si la rezolvarea 

problemelor gradinitei; Asigurarea accesului de educatie de calitate pentru toti copiii de varsta prescolara din district.

Ameninţări

Coordonarea planului de activitate in cadrul consiliului pedagogic ;Evidenta copiilor de varsta prescolara si 

incadrarea lor in grupele de copii ; Perteneriat cu familia pentru a a sigura un suport optim pentru 

necesitatilor de invatare si dezvolatre a copiilor.

Constientizarea cadrelor si a ofertelor educationale moderne ; Crearea conditiilor pentru educatie si 

dezvoltare; Crearea unui mediu educational atractiv ; Schimbul de experienta a educatoarelor in cadrul 

intrunirilor metodice locale si raionale; Conlucrarea cu scoala primara din localitate.

Lipsa de unitate a specialistului logoped; Teren de joaca putin amenajat cu inventar sportiv, pentru a 

realiza obiectivele instructiv-educative; Parintii plecati peste hotare.

Miscorarea numarului de copii ; Buget limitat; Implicarea slaba a parintilor in procesul educational duce 

la scaderea nivelului instructiv-educativ; Inventar uzat si putin la numar, nu permite educatorului 

organizarea la nivel a activitatilor la aer liber si stopeaza activitatea fizica a copilului. Criza de timp a 

parintilor, datorita actualei situatii economice, reduce implicarea familiei in viata gradinitei;

Puncte slabe

Ameninţări

Implementarea curriculumului pentru educatia timpurie ; Evidenta copiilor de varsta prescolara si incadrarea lor in  gradinita ; Asigurarea protectiei drepturilor copiilor; Crearea regimului zilei care asigura 

dezvoltarea intelectuala si fizica a copilului; Ocrotirea vietii si sanatatii copilului prin acordarea atentiei deosebite asupra starii sanatatii, a starii de bine a copilului in institutie .

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Instabilitatea cursului valutar in tara ; Balansarea preturilor la toate marfurile industriale si alimentare;  

Insuficienta mijloacelor financiare acordate gradinitei.

Puncte slabe

Oferirea posibilitatilor de participare la cursuri de formare si perfectionare; Evaluarea performantelor 

cadrelor didactice in cadrul consiliilor metodice; Schimb de experienta intre cadrele didactice prin 

organizarea masurilor publice.

Scaderea interesului din cauza slabei motivari financiare; scaderea interesului cadrelor didactice tinere 

pentru a profesa meseria de educator.

Ameninţări

Procurarea mobilierului pentru centre; Amenajarea terenului de joaca cu inventar necesar; Colaborarea 

eficienta cu APL ,DI Soroca, parinti, ONG.

Bloc sanitar care necesita reparatie; Nu dispunem de sala sportiva si inventare de joaca; Gardul 

gradinitei necesita reparatie; Mobilierul necesita schimbare.

Dispunem de spatiu necesar pentru educarea si instruirea copiilor; Dormitoare si sali de grupe separate; 
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Ridicarea calitatii activitatilor de formare continua a personalului didactic prin valorificarea resurselor existente pentru ca rezultatele obtinute in procesul educational sa fie mai calitative in comparatie cu anii 

precedenti; Parteneriat cu familia pentru a asigura un suport optim necesitatii de dezvoltare  si invatare a copiilor;    Ocrotirea vietii si sanatatii copiilor prin alementatia sanatoasa; Respectarea regimului zilei pentru 

asigurarea dezvoltarii intelectuale si fizice a copilului; Implimentarea curriculumului pentru educatie timpurie; Sporirea motivatiei familiei si a comunitatii pentru a participa la procesul decizional si la rezolvarea 

problemelor gradinitei; Asigurarea accesului de educatie de calitate pentru toti copiii de varsta prescolara din district.
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2017-2018 39 2

2018-2019 40 2

2019-2020 35 2

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _4ani-_7 ani Grupă mixtă, _-_ ani

APL

public

10,5Program de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _2 ani-_4 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

Slobozia Varancau

cecan.galina.73@mail.ru

românăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Slobozia Vărăncău

,,Albinuta''

cresa-gradinita

67580738

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1

mailto:cecan.galina.73@mail.ru
mailto:cecan.galina.73@mail.ru
mailto:cecan.galina.73@mail.ru
mailto:cecan.galina.73@mail.ru
mailto:cecan.galina.73@mail.ru
mailto:cecan.galina.73@mail.ru
mailto:cecan.galina.73@mail.ru
mailto:cecan.galina.73@mail.ru
mailto:cecan.galina.73@mail.ru


2017-2018 18 18 18 0 100,0% 18 18 18 0 100,0%

2018-2019 20 20 20 0 100,0% 21 21 21 0 100,0%

2019-2020 17 17 17 0 100,0% 18 18 18 0 100,0%

5 5

1 1

4 4

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1

3

1

1

2

2

5 4 1 0 0 0 4 1 0

1 1

6 6

da

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

luc.medical

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

paznici

fochisti

bucatar

asistent de educator

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

situatia este stabila cadrele nu pleaca.

toti copii de virsta 2-7 ani sunt institutionalizati 

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 40

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 342,0

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

42,0

nu

spalatoreasa

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

2



500

2

0

da da

nu 0,0

0 0,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

200

nu

constructia si dotarea depozitului pentru produse alimentare                                                      

constructia sala de festivitati, sala de sport                                                                     

amenajarea si dotarea cu inventar a terenului de joaca/ sportiv                                      

procurarea tabla interactiva/proiector                                                                                

procurarea calculatoarelor pentru educator la nivel de grupa.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

analizind procesul instructiv-educativ din anul scolar 2018-2019, putem mentiona ca nivelul (competentelor) abilitatilor copiilor, determinate de sarcinile cirruculare si de SIDC, sunt satisfacatoare. Una din 

cauze pate fi cazurile frecvente de imbolnavire a copiilor, parintii nu se implica in procesul educational, copii sunt lasati in grija bunicilor, a rudelor.În anul 2019-2020 rezultatele sunt mai bune, cu toate ca 

pe perioada martie-mai 2020 s-a lucrat la distanta, dar copii(împreuna cu parintii) au facut fata sarcinilor propuse.

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

35,00%7,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 100

Sală de festivități (metri pătrați)

55,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 6,00%

11

Realizat 91,00% 93,00% 66,00%

7,00% 28,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

2,00% 10,00%

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

3



50% 100%

35 0 1150 0 2

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

63000,00 63000,00 8448,20

Buget aprobat Buget executat

180000,00 180000,00

amenajat coltul medical, inventarul medical lipseste.

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Morbiditatea        

copii sunt alimentati conform normelor financiare - in suma de 26,25 pe ziua.

20036,49

Buget planificat 

157 absente pe caz de boala- 2,4 %

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

1174900,00

da,dispunem de dezinfectanti, da se repecta cerintele igienice, angajatii trec regulat conform graficului examenul medical, examenul la minimul sanitar.

medicamente conform regulamentului sanitar.

1174900,00 411336,81
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Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

standartele profesionale pentru cadrele didactice reprezinta un reper important in monitorizarea calitatii 

pregatirii profesionale a cadrelor didactice din sistemul de educatie timpurie. Promovarea unui sistem de 

valori in concordanta cu idialul educational.

    3.4. Parteneriate colaborări

Întîlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara programului de lucru;    Organizarea unor 

schimburi de experienţă cu educatori şi grădiniţe din raion,

- Menţinerea  educaţiei de calitate;

- Interacţiunile educator-copil şi copil-copil;

- Multitudinea posibilităţilor de formare şi dezvoltare profesională

Lipsa unei baze didactice moderne ,rezerva din partea unor cadre didactice în folosirea metodelor 

moderne, lipsa proiectelor naţionale şi  internaţionale.• utilizare insuficienta a

echipamentelor moderne în procesul instructiv-educativ;

• utilizarea în prea mica masura a metodelor de predare-învatare evaluare centrate pe copii;

 rutina instalată la unele cadre didactice, dezinteres pentru diverse cursuri 

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

FISM

AO,,Casa Sperantelor,, ,,Comunicare pentru schimbare,,

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

,,constructia unui foisor de vara,,

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul

amenajarea terenului de joaca 

panou,,informatie pentru parinti,,literatura pentru parinti

50 000lei

3000lei

Suma proiectului, 

lei
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ne salarizarea adecvată a personalului nedidactic , unităţi suplimentare care ar satisface necesităţile 

instituţiei.

Puncte slabe

Întîlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara programului de lucru;    Organizarea unor 

schimburi de experienţă cu educatori şi grădiniţe din raion,

- Menţinerea  educaţiei de calitate;

- Interacţiunile educator-copil şi copil-copil;

- Multitudinea posibilităţilor de formare şi dezvoltare profesională

 rutina instalată la unele cadre didactice, dezinteres pentru diverse cursuri 

Ameninţări

in urma implimentarii proiectelor, speram ca baza tehnico-materiala sa fie dotata cu pavilion pe teren, 

literatura pentru educatori,

fondurile băneşti mizere sau uneori numai declarative, care nu sunt suficiente pentru dotări, procurări;

curtea grădiniţei nu este suficient amenajată cu inventar sportiv şi de joacă;

starea fizica a spaţiilor preşcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare;

baza materială este bună în majoritatea grupelor cu perspective de înnoire, cadrele didactice despun de 

telefoane moderne, tablete personale, datorita carui fapt sa putut de realizat procesul instructiv le distanta, 

conform Reperilor Metodologice de educatie la distanta, educatia parientala.

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Înzestrarea terenurilor de joc cu utilaj atractiv necesar copiior.                                                                                                                                                                                                                                                              

Crearea unor conditii optime de joc pentru prescolari prin modernizarea spatiilor exterioare.                                                                                                                                                                                                                                                            

Dotarea corespunzătoare a sălilor de joacă cu mobilier, literatură, jocuri si jucării specifice vîrstei.                                                                                                                                                                                            

Asigurarea accesului egal al copiilor spre cunoaștere si acțiune și promovarea educației incluzive in grădiniță                                                                                                                                                                                                           

Ameninţări

personal didactic calificat în proporţie de 90%,

– personal didactic majoritar între 10 şi 25 ani experienţă,

–  cadre didactice cu grad didactic: – personalul nedidactic complet, satisfăcător instruit pentru serviciile 

sociale;

 Număr mare de părinţi care doresc ca picii lor să  frecventeze  grădiniţa noastră.

interesul cadrelor pentru perfecţionare;

interesul părinţilor pentru achiziţiile copiilor.

 întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice in afara orelor de curs favorizează creşterea coeziunii;

Organizarea unor schimburi de experienţa cu grădiniţe şi educatoare din raion

 instituţiilor ce prestează cursuri de formare si perfecţionare a cadrelor din învăţămînt.

conservatorismul şi rezistenţa la schimbări a unor cadre didactice, fluctuaţia cadrelor didactice din 

motivul finanţării stabilite, Fluctuaţia personalului auxiliar şi lipsa calificării acestuia la nivel înalt; lipsa  

unui muncitor pentru amenajarea curţii, terenurilor de joc,

nu toate cadrele didactice poseda abilitati de a lucra cu copii pe diferite platforme educationale-    on-

line,nu toti parintii  poseda conexiune la internet.

Puncte slabe

Ameninţări

1.Resposabilizarea cadrelor didactice  ce tine de educatia la distanta in situatii de pandemie.                                                                                                                                                                                                                                    

2.Crearea unui climat favorabil si asigirarea didactica conform cerintelor educationale, consiliere pentru parinti / educatia parientala.                                                                                                                                                                                                                                    

3.Dezvoltarea aptitudinilor artistice ale copiilor și a atitudinilor juste față de frumos;                                                                                                                                                                                                             

4.Cultivarea valorilor moral civice la preșcolari;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5.Realizarea procesului instructiv-educativ conform Metodalogiei privind organizarea la distanta a procesului educativ .

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi

6



Înzestrarea terenurilor de joc cu utilaj atractiv necesar copiior.                                                                                                                                                                                                                                                              

Crearea unor conditii optime de joc pentru prescolari prin modernizarea spatiilor exterioare.                                                                                                                                                                                                                                                            

Dotarea corespunzătoare a sălilor de joacă cu mobilier, literatură, jocuri si jucării specifice vîrstei.                                                                                                                                                                                            

Asigurarea accesului egal al copiilor spre cunoaștere si acțiune și promovarea educației incluzive in grădiniță                                                                                                                                                                                                           
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2017-2018 16

2018-2019 14

2019-2020 8

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

OLSDI

public

9ore

din ei cu 

dizabilitate

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, 2-7ani ani

Program de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

donosgalina@gmail.com

română Limba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

s.Sobari

ȘPGSobari

ȘPGSobari

23092733

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1

mailto:donosgalina@gmail.com
mailto:donosgalina@gmail.com
mailto:donosgalina@gmail.com
mailto:donosgalina@gmail.com
mailto:donosgalina@gmail.com
mailto:donosgalina@gmail.com
mailto:donosgalina@gmail.com
mailto:donosgalina@gmail.com
mailto:donosgalina@gmail.com


2017-2018 16 16 16 100,0%

2018-2019 14 14 14 100,0%

2019-2020 8 8 8 100,0%

2 2

1 1

1 1

0 0

1 1

0 0

0 0

1 1

1

2

2

2

2 1 1 0 0 0 1 1 0

1 1

3 3

1,00

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

asistentă medicalăDormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

Au lipsit numai pe caz de boala. Apropo,anul 2020 este un an roditor la CMF stau la evidență 7 gravide,dintre care 2 copilași s-au născut.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

fochiști

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

bucătar

aj.educător/spălătoreasă

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 25

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 114,0

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

10,0

0,0

paznici 

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

2



0 0,00

1 1

0 0

da

0 0,0

0 0,0

200m

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

100

0,00

Se respectă Standardele de învățare și dezvoltare a copilului până la vârsta de 7 ani. 

Administrația instituției stimulează CD la cursurile de formare continuă.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

În IET activează o singură grupă mixtă cu copii de vârstă de  2- 7ani. În grădiniță sânt create condiții adecvate pentru implimentarea cu succes a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului până la 

vârsta de 7 ani.CD realizează planificări zilnice/săptămânale bine structurate ,echilibrate care se bazează pe cunoașterea dezvoltării copilului ce reflectă acordarea  integrală a curriculumului ,promovează 

incluziunea socială oferind tuturor copiilor oportunităti egale de dezvoltare și învășare ,respectând valorile bazate pe drepturile omului, principiile unei societăți democrate deschise, promovând 

toleranța.CD sugerează informații părinților  ,exemple de bune practici,sugestii privind dezvoltarea și educația copilului,demonstrează competențe de comunicare evitând conflictele s-au să le  soluționeze cu 

rezultate optime pentru copii.În rezultatul parteneriatului grădiniță -familie am realizat cu succes serbări,ședințe și concursuri ,unde copiii si-au manifestat competențele la desen,cântec,recital de 

poezie,dans.

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

19,00%16,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 60

Sală de festivități (metri pătrați)

81,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

3

Realizat 84,00% 85,00% 45,00%

15,00% 55,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

3



50% 100%

8 0 132 0 0

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

13.0 13.0

Buget aprobat Buget executat

38.9 38.9

Cabinetul medical lipsește și lucrătorul medical la fel.

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Remunerarea muncii

Reparații curente

mobilier pentru copii

Masă de inox la bucătărie

Morbiditatea        

Buget planificat 

Pentru prevenirea bolilor cronice și diminuarea nivelului de morbiditate la copii se realizează activități stipulate în planul operațional al instituției:alimentația conform rigorilor Ordinului 

nr.638.,controlul medical regulat de 2 ori pe an,procrduri de igienizare conform cerințelor.

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Energie  electrică

545.7

Condițiile sanitar-igienice se rasppectă conform cerințelor , odată în săptămână se efectuiază curățenia generală ,zilnic se face curățenia umedă,

Instituția dispune parțial de medicamente pentru acordartea primului ajutor.

Apă și canalizare

545.7

Procurarea combustibilului/gazului

4



Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

În grădiniță activează 2 CD și 6 lucrători auxiliari care formează un colectiv integru și unit pentru realizarea 

obiectiveloe institușiei. Cadrul didactic dispune de plănuirea zilnică și planul de lungă durată. Organizarea 

invățării se desfășoară conform obiectivelor  curriculare,strategiilor didactice în corespundere cu nevoile 

individuale ale copiilor.   utilizează portofoliul copilului,înregistrează observările,apreciază perfor 

manțele.CD manifestă tendință spre dezvoltare profesională,studiază literatură metodică,participă activ la 

cursuri de  formare continuă.

    3.4. Parteneriate colaborări

Încurajarea CD de a coferi gradul didactic ,de a participa la cursuri de formare continuă.

Din cele 2 CD, numai unul deține gradul didactic 2,ambele CD au studii superioare.În localitate 

majoritatea familiilor au un venit modest. Familii incomplete cu unu sau cu ambii părinți plecați peste 

hotare,familii luânduși chiar și copii.

Apariția incompetenței de a implimenta noile politici educaționale,reformatorii conform cerințelor 

societății moderne.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

5



Promovarea educației de calitate.Crearea comfortului de ambient beneficiarilor procesului educativ.

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Ameninţări

Procesul instructiv-educativ se desfășoară într-o singură grupă mixtă:2-7 ani.Cadrul didactic desfășoară  

procesul instructiv-educativ conform curriculei educației timpurii,respectând particularitățile de vârstă si 

individuale a copiilor.CD desfășoară activități folosind strategii didactice ajustate vărstei și respectă stilurile 

de învățare ale copiilor.Copii din grupa pregătitoare sunt pregătiți către școală conform standardelor  de 

invățare și dezvoltare a copiiilor până la vârsta de 7 ani.Condițiile bune favorizează implimentarea cu succes  

a procesului instructiv-educativ .

Pedagogizarea părinților prin organizarea diferitor forme de activități de instruire:consultații,informații.

Absențele frecvente ale unor copii stagneză ritmul de învățare și dezvoltare a copilului mic.Unii părinți  

demonstrează atitudine indiferentă față de educația copiilor de vârstă antipreșcolară și preșcolară.

Apariția riscului de abandon.

Puncte slabe

Ameninţări

Promovarea educației de calitate pentru toți copiii de vârstă preșcolară.Pe parcursul anului de studiu  2019-2020 în nivelul 0 al instituțieiȘPG s-a implimentat in termen curricula educației timpurii,respectând 

cerințele Standardelor de invățare și dezvoltare a copilului de la 0 -7ani.Necătând că Pandemia ne-a făcut dureri de cap din start ,oricum am făcut față cerințelor.Respectarea  regimului zilnic al instituției:igienizarea 

corectă,alimentație corectă conform cerințelor.Menținerea unui climat psihologic pe tot parcursul anului.Cooperarea cu partenerii educaționali.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Scăderea interesului de invățare a copiilor in timpul activităților.

Puncte slabe

Încurajarea CD de a coferi gradul didactic ,de a participa la cursuri de formare continuă. Apariția incompetenței de a implimenta noile politici educaționale,reformatorii conform cerințelor 

societății moderne.

Ameninţări

Instituția nu este inzestată cu un proiector,laptop,chiar și un televizor conectat la internet. Literatura care 

este ,este puțină.

Instituția nu dispune de tehnică performantă ,pentru a petrece activitătile zi de zi.Aspectul instituției în exterior cât și interior corespunde cerințelor moderne.Instituția dispune de bloc 

sanitar interior ,de bucătărie amenajată ,de canalizare,de apă potabilă bună, de incălzire autonomă.Sala de 

activități și dormitorul  sunt  spațioase ,dotate cu mobilier nou.Instituția este înconjurată de arbori 

decorativi cât și în mai mare măsură de copaci fructiferi ceea ce crează impresii  plăcute.Curtea instituției 

este amenajată cu utilaje pentru terenul de joc al copiilor.

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi
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Promovarea educației de calitate.Crearea comfortului de ambient beneficiarilor procesului educativ.
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2017-2018 80 3 25 20 20 0 62,0%

2018-2019 73 3 27 20 20 1 74,0%

2019-2020 67 3 24 18 18 1 75,0%

2017-2018 80 41 41 0 100,0% 19 19 19 0 100%

2018-2019 35 29 29 0 82,0% 24 24 24 0 100%

2019-2020 32 30 30 5 94,0% 20 19 19 1 95%

Real 

existenți

Creşă-grădiniţă

230-73-6-29

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

s.Şolcani

Romaniţa

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

RomînăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

valentina.grebanos65 @mail.ru

0

APL

public

10,5 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _-_ ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s.Şolcani, r-n Soroca

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

Anul de 

studii

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

1



2017-2018

2018-2019

2019-2020

8 8

1 1

7 7

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 8 0 0 0 0 8 0 0

1

9 9

II

   1.5. Condiţii

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje Necesarul de cadre auxiliare și 

nondidactice

24,0

20,0

Asistent al educatorului

Asistent medical

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

0
Fără grad didactic

Dădacă

Spălătoreasă

Fochist

Lengereasă

Paznic

Bucătar

Şef de gospodărie

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Capacitatea după proiect (nr. de locuri)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Necesarul de cadre
Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Motivul plecării cadrelor didactice

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 680 m

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

75

Cabinet metodic (da/nu)

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

da

din ei cu 

dizabilitate

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Numărul copiilor care frecventează Instituţia de Educație Timpurie se menţine în limitele superioare, ceea ce demonstrează interesul părinţilor pentru integrarea copiilor în instituţie 

şi rezultatele dobîndite la nivel de localitate. Frecvenţa pe parcursul anului a fost bună. Copiii de 5-7 ani au fost cuprinşi cu grădiniţa, cu excepţia unui singur copil, din motive 

familiare. Au fost întreprinse măsuri, pentru a cuprinde copilul cu grădiniţa, însă fără succes. Copilul continuă să se educe în familie.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

Dormitor (da/nu)

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020
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nu

0 1

0 0

da da

nu

nu

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

1,00%

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

D. Dezvoltarea cognitivă 

6,00%

B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 6,00%

14

Realizat 86,00% 56,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

da

38,00%13,00%

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 38

70,00% 60,00%

30,00% 34,00%

Asigurare cu transport (da/nu) da

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

42

nu

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

Observații, analize, constatări, nevoi

300,0

da

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

da

Principalele categorii de cheltuieli

Teren de joacă (metri pătrați)

Sală de festivități (metri pătrați)

Sistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

II. Domeniul Proces educațional

da

Activitatea desfăşurată în anul de studii 2019-2020 s-a bazat pe obiectivele strategice stabilite şi a urmărit, în principal, eficientizarea activităţilor la nivelul tuturor compartimentelor 

, asigurarea unor condiţii optime de studiu, asigurarea siguranţei şi securităţii copiilor, egalitatea şanselor la educaţie, dar şi implicarea grădiniţei în cît mai multe acţiuni de 

cooperare şi parteneriat, de participare la viaţa comunitară.Afost susţinut personalul didactic pentru a participa la diverse cursuri şi stagii de formare profesională. Atît în anii 2018-

2019 cît şi în anii 2019-2020 un mare accent s-a pus pe calitatea pregătirii copiilor pentru şcoală. Puţin mai dificil a fost spre finele anului de studii 2019-2020, atunci cînd a fost sistată 

activitatea instructiv-educativă a instituţiei, în legătură cu evoluţia situaţiei epidemologice şi măsurilor ce trebuiau să fie întreprinse de autorităţi, pentru a preveni răspîndirea 

epidemiei virusului COVID-19 în ţară şi angajaţii au fost nevoiţi să îndeplinească lucrul de la distanţă. Cel mai greu a fost la început ceia ce ţinea de  utilizarea tehnologiilor moderne. 

Însă, datorită încurajării şi informaţiilor primite din partea Direcţiei Învăţămînt Soroca, Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cecetării am reuşit să facem faţă tuturor obligaţiilor ce le-

am avut. În conformitate  cu Circulara MECC din 12.03.2020 şi decizia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale s-a recomandat desfăşurarea atribuţiilor de serviciu ale angajaţilor 

instituţiilor de învăţămînt de la distanţă. Chiar de la bun început cadrele didactice si-au creat grupuri de lucru prin mijloacele tehnice cum ar fi: Viber, Messenger, Odnoclassniki, 

III. Domeniul Management

Extrabuget Bunuri procurate

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

În instituţie avem nevoie de un calculator pentru cadrele 

didactic, xerox color pentru materiale didactice în cadrul 

activităţilor. La fel avem nevoie de table interactive.

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Bloc sanitar în interior (da/nu)
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67 7 3203

0,001 658 500, 00

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Remunerarea muncii angajaţilor, asigurarea alimentaţiei 

copiilor,,energia electrică, apă şi canalizare, servicii de 

1658500,00 665993,61

Morbiditatea        

Copii au fost alimentaţi conform normelor. Părinţii achită 160 lei lunar, ceia ce constituie 8 lei zilnic , iar di buget copiii primesc zilnic cîte 17 lei. Produsele sunt conforme, cu 

certificate de calitate, conformitate.

Xerox, frigider.

IET este asigurată cu medicamente de primă necesitate cum ar fi: verde de briliant, iod, peroxid de hidrogen, tinctură de odolean, naftizină, paracetamol, 

vată, faşă de tifon, emplastru bactericid, cărbune activat.

310600,00 310600,00

Cabinetul medical este dotat cu medicamente pentru acordarea primului ajutor medical pentru copii, pătuc pentru izolarea copiilor în caz de boală. Nu avem 

destul inventar necesar, termometre pentru măsurarea temperaturii

Condiţiile sanitaro-igienice din insituţie sunt respectate cu stricteţe, conform HG nr. 1211 din 04.11.2016, HG nr.1275 din 22.11.2017. Pentru dezinfecţia 

suprafeţelor avem dezinfectant NICA şi se organizează igienizarea tuturor suprafeţelor şi spaţiilor din insituţie.

58,254,01

Buget planificat 

Pe parcursul anului 2019-2020 morbiditatea generală a fost stabilă. Cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat la sistemul respirator. În comparaţie cu anii 

precedenţi starea sănătăţii copiilor este satisfîcătoare. Pe timpul pandemiei virusului COVID - 19 nu am cazuri de îmbolnăviri cu acest virus, atăt în rîndul 

copiilor cît şi în rîndul angajaţilor, au fost doar uşoare răceli.

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

120, 000 22, 590120, 000

Buget aprobat Buget executat

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice
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Bunuri procurate

Impactul

Acord de colaborare (da/nu)

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Cotizația de aderare (mărime)

Denumirea OO*

Parteneri

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Planurile de lucru ale cadrelor didactice au fost întocmite în conformitate cu cerinţele curriculare şi au fost 

prezentate la timp conducerii insituţiei pentru avizare. Au fost stabilite cu responsabilitate comportamentele 

pe care copiii trebuie să le însuşească şi prin activitatea desfăşurată în urma evaluării s-au ănregistrat 

rezulate bune.  Realizarea unor acţiuni educative, diferite expoziţii, serbări au permis evidenţierea 

aptitudinilor copiilor. Toate cadrele didactice au desfăţurat activităţile planificate conform planului, care a 

fost avizat la începutul anului. S-a petrecut monitorizarea copiilor plecaţi la şcoală.

    3.4. Parteneriate colaborări

Exigenţa programelor de formare şi perfecţionare organizate de DÎ şi IŞE. Experienţe pozitive de colaborare  

între instituţii.

Nu există la nici un compartiment o reproiectare a unităţilor de învăţare 

la copiii care au obţinut rezultate satisfăcătoare, raportate la fişele de 

observaţii asupra copiilor. Lipsa studiilor superioare în rîndul cadrelor 

didactice din instituţie.

Frecvenţa în scădere a copiilor. Prea multe cerinţe de scris pentru 

cadrele didactice.

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT
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Oportunităţi

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

  - Formarea continuă a cadrelor didactice şi promovarea unui management educaţional de calitate;  - Educarea deprinderilor de viaţă la preşcolari - necesitate pentru integrarea cu 

succes în societate;  - Implementarea , aplicaea cu sccces a SÎDC cu accent pe dezvoltarea multilateralăn a copiilor, monitorizarea  şi evaluarea dezvoltării copiilor în baza SÎDC;  - 

Prevenirea şi excluderea abuzului neglijării, exploatării şi traficului de copii din mediul educaţional.

Activitatea cadrelor didactice s-a desfăşurat ca o activitate sistematică, cu respectarea principiilor educaşiei 

formale şi non-formale. Colaborarea strînsă cu familia pantru asigurare reuşitei. Încurajarea şi dezvoltarea 

parteneriatelor cu instituţii din raion. Organizarea activităţilor educative extracurriculare variate, 

organizarea diferitor serbări. Organizarea în comunitatea cu colectivul de copii din grupa pregătitoare a 

scenariilor pentru dezvoltarea componentei sociale. Organizarea activităţilor de voluntariat.

Toate cadrele didactice din instituţie au trecut cursuri de formare continuă, ceia ce v-a acţiona pozitiv în 

cadrul lucrului instructiv- educativ care v-a fi realizat în instituţie. Oferte de participare la cursurile de 

formare continuă. 

Neimplicarea părinţilor cît mai activ în activităţile din cadrul instituţiei. 

Familii plecate peste hotare sau chiar slaba dorinţă de implicare în 

procesul de învăţare al copiilor

Rezistenţa la schimbare. Calitatea mai slabă a pragătirii pentru 

activităţile propriu-zise.

- Implementarea noului Curriculum pentru Educaţia Timpurie, a Standardelor de învăţare şi dezvoltare a copilului dela naştere pînă la 7 ani, a Ghidului de I mplementare a 

Curriculumului pentru Educaţia Timpurie, a Standardelor de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere pînă la 7 ani din perspectiva Cadrului de referinţă pentru Educaţia 

Timpurie; - Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, activi, 

cooperanţi, care să se adapteze uşor la regimul şcolar şi la orice situaţie din viaţă; - Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice în cheia exigenţelor didacticii moderne prin 

participarea cadrelor didactice la diferite forme de creştere şi dezvoltare profesională; - Dezvoltarea parteneriatelor cu familia, comunitatea, şcoala, instituţii din raion.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Lipsa mijloacelor financiare din partea statului.

Exigenţa programelor de formare şi perfecţionare organizate de DÎ şi IŞE. Experienţe pozitive de colaborare  

între instituţii.

Frecvenţa în scădere a copiilor. Prea multe cerinţe de scris pentru 

cadrele didactice.

Colaborarea strînsă cu APL, Consiliul Comunal pentru alocarea finanţelor pentru îndeplinirea celor 

necesare, implicare în noi proiecte pentru îndeplinirea lucrărilor necesare şi pentru a întări baza tehnico 

materială a instituţiei pentru a se petrece procesul educaţional la cel mai înalt nivel

Neimplicarea în proiecte de finanţare extrabuget. Surse bugetare cu 

dificit. Fisurile din interiorul şi exteriorul instituţiei. Aspectul exterior al 

instituţiei lasă de dorit. Întrarea în istituţie la fel necesită reparaţie. 

Pavarea întrării din faţa instituţiei. Fundaţia instituţiei necesită 

reparaţie Acoperişul istituţiei la fel trebuie reparat.  Trotuarele necesită 

reparaţie. Centrala Termică la fel trebuie reparată. Foişorul unei grupe 

trebuie de reparat.

Dotarea cu mobilier, tehnică (xerox), frigider din surse bugetare. Gestionarea optimă a resurselor şi bazei 

financiare. Amenajarea spaţiului educaţional. Dotarea cu literatură
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  - Formarea continuă a cadrelor didactice şi promovarea unui management educaţional de calitate;  - Educarea deprinderilor de viaţă la preşcolari - necesitate pentru integrarea cu 

succes în societate;  - Implementarea , aplicaea cu sccces a SÎDC cu accent pe dezvoltarea multilateralăn a copiilor, monitorizarea  şi evaluarea dezvoltării copiilor în baza SÎDC;  - 

Prevenirea şi excluderea abuzului neglijării, exploatării şi traficului de copii din mediul educaţional.
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2017-2018 0

2018-2019 0

2019-2020 18 1

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Solonet

IET Cheita de aur

Cresa-gradinita

68191506

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

S.Solonet  r.Soroca

cebanv1986@mail.ru

RomanaLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupa mixta 2-7 ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Primaria Stoicani

Public

9 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani
1

mailto:cebanv1986@mail.ru
mailto:cebanv1986@mail.ru
mailto:cebanv1986@mail.ru
mailto:cebanv1986@mail.ru
mailto:cebanv1986@mail.ru
mailto:cebanv1986@mail.ru
mailto:cebanv1986@mail.ru
mailto:cebanv1986@mail.ru
mailto:cebanv1986@mail.ru


2017-2018

2018-2019

2019-2020 18 18 18 0 100,0%

3 3

1 1

2 2

0 0

0 0

1 1

0 0

0 0

                     

1

1

1

1

2

3 2 1 0 0 0 0 0 0

1 1

6 5

0,00

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

20,0

3,0

asistent medical

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 184,0

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 30

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET
Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Situatia personalului didactic este stabila

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

paznic

ajutor de educator

bucatar

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

spalatoreasa

da

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

0

2



nu

nu

nu

nu

0,0

0,0

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

nuBloc sanitar în interior (da/nu)

96,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 10,00%

3

Realizat 83,00% 83,00% 70,00%

17,00% 30,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

da

nu

4,00%17,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 10

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

Analizind fisa de monitorizare am constatat ca rezultatele copiilor anul acesta sunt in crestere fata de anii precedenti.

III. Domeniul Management

Extrabuget

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

270,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

nuSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

36

20,00

Avem nevoie de  calculator cu conectare la internet, sala sportiva.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

3



50% 100%

18 410

94,50 94,50 10,00

4,00 4,00

1,00

222110

3,00 336110

337110

331110

333110

21,00 10,00

780,40 311,00

sunt asigurate in conformitate cu prevederile Regulamentului sanitar si se respecta conform centrului de sanatate publica,utilizam dezinfectanti si degresantii pentru igienizare.

asigurat cu medicamente pentru acordarea primului ajutor medical.

645,90 289,70

1,302,00

645,90

745,40

5,00

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

total

211180,212100,212210

272500

Morbiditatea        

5,00

10,00

Buget planificat 

14

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

222990

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

31,50 31,50 3,40

Buget aprobat Buget executat

94,50 94,50

Cabinetul medical este dotat cu echipament insuficient, avem nevoie de frigider pentru medicamente,cintar.

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

4



Bunuri procurate

Impactul

reparatii curente

scolarizarea copiilor

reparatie capitala 150000lei

Suma proiectului, 

lei

Denumirea OO*

Acord de colaborare (da/nu)

reparatia gradinitei

Cotizația de aderare (mărime)

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Parteneri

APL

Scoala

FISM renovarea blocului sanitar si amenajarea terenului de joc

cotinuitate gradinita-scoala

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Educatorii sunt competenti in domeniu prescolar

    3.4. Parteneriate colaborări

participarea la seminar,schimb de experiente

slab pregatiti pentru instruirea la distanta cu copiii

specialisti slab pregatiti

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

5



Puncte tari

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Monitorizarea implementarii SIDC cu accent de dezvoltarea creativitatii si gindirii critice,indicatorii folosirea metodelor interactive,invatare prin comunicare cu implicarea activa a tuturor copiilor.

Ameninţări

activitati didactice si extracurriculare desfasurate conform cerintelor in vigoare si bazate pe necesitatile celui 

care invata.

participarea activa a cadrului didactic, a managerului la formari, seminare,intruniri metodice.

familii cu slaba dorinta de implicare in procesul de invatare al copiilor.

participarea redusa a copiilor in procesul instructiv-educativ la distanta(online).

Puncte slabe

Ameninţări

Implementarea SIDC cu accent pe dezvoltarea limbajului,creativitatii si gindirii critice,indicator-activitatile didactice si extracurriculare cu implicarea activa a copiilor.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

lipsa salii de sport

Puncte slabe

participarea la seminar,schimb de experiente specialisti slab pregatiti

Ameninţări

implicarea in proiecte educationale in scop de imbunatatire a bazei didactice si tehnico materiale a 

institutiei.

lipsa calculatorului si conectare la internetdispunem de masina de tocat,fier de calcat.Suntem implicatii in proiectul FISM.

6



Monitorizarea implementarii SIDC cu accent de dezvoltarea creativitatii si gindirii critice,indicatorii folosirea metodelor interactive,invatare prin comunicare cu implicarea activa a tuturor copiilor.

7



2017-2018 29

2018-2019 40

2019-2020 37

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Stoicani

Spicușor

creșă-grădiniță

68408253

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s.Stoicani rn Soroca

gradinitastoicani@gmail.com

romanăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _5-7 ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

primăria comunei Stoicani

public

9 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, 3-5 ani Grupă mixtă, _-_ ani
1

mailto:gradinitastoicani@gmail.com
mailto:gradinitastoicani@gmail.com
mailto:gradinitastoicani@gmail.com
mailto:gradinitastoicani@gmail.com
mailto:gradinitastoicani@gmail.com
mailto:gradinitastoicani@gmail.com
mailto:gradinitastoicani@gmail.com
mailto:gradinitastoicani@gmail.com
mailto:gradinitastoicani@gmail.com


2017-2018 5 5 5 0 100,0% 35 24 24 0 100,0%

2018-2019 32 20 20 0 100,0% 30 20 20 0 100,0%

2019-2020 20 20 20 0 100,0% 28 17 17 0 100,0%

5 5

1 1

4 4

0 0

1 1

0 0

0 0

0 0

1

1

2

1

2

5 5 1 0 0 0 3 2 0

2 1

15 14

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

28,0

6,0

asistent de educător

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

0

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 235 m

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 50

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET
Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %
Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

paznic

asistent mwdical

bucătar

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

spălătoreasă

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

2



nu 0,00

0 0

0

nu nu

0 0,0

1 60,0

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

60,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 12,00%

12

Realizat 90,00% 75,00% 53,00%

25,00% 35,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 5,00%

da

nu

35,00%10,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 30

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

Gradul de monitorizare a copiilor de vîrstă preșcolară s-a determinat de a fi unul bun cu succese , realizări . Obiectivele marcate au fost realizate cu reușite . Rezultatele monitorizării au demonstrat ca 

reușitele copiilor s-au incununat cu succes și recomandările au fost de a fi acceptați in clasa I . Anul acesta este pregătită o grupă puternică de copii .

III. Domeniul Management

Extrabuget

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

854,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

36

0,00

Avem nevoie de televizor. Schimbarea cablelor electrice ,  reparația capitală a 

blocului alimentar , reparația capitală a blocurilor sanitare(2) , amenajarea blocului 

alimentar cu utilaj tehnic modern și amenajarea blocurilor sanitarre după noile 

cerințe sanitare. Schimbarea inventarului din grupe a bufetelor. Complentarea cu 

mijloace tehnice performante. Procurarea uni complet de albituri (40) . Reparația 

capitală a canalizației.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

3



50% 100%

37 0 1154 0 0

202,80

5,00 5,00

189,00 189,00 8,70

0,60

2,00

212100

5,50 5,50 2,70 222210

22220

222110

331110

27,00 2,90

1305,60 436,80

sistematic . 

881,00 331,40

14,9039,70 39,70

881,00

1073,60

202,80 76,20

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

211180

333110

Morbiditatea        

0,60

28,00

Buget planificat 

Total : 34  , hermentează- 5 , boli ale sistemului respirator -22 , boli ale ochiului - 1 , boli ale sistemului endocrin - 1 , boli ale pielii - 3 , boli ale sistemului circulator - 1 , boli ale urechii - 1

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

212210

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

63,00 63,00 13,00

Buget aprobat Buget executat

189,00 189,00

Lipsește rostomer , dulap pentru medicamente .

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

4



Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

Denumirea OO*

Acord de colaborare (da/nu)

Cotizația de aderare (mărime)

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Parteneri

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

copii cu număr mediu , cadre didactice cu studii superioare(3) și grade didactice(3) și vechime în muncă de 

la 20 , cadre cu experiență.

    3.4. Parteneriate colaborări

participarea cadrelor didactice la seminarele raionale , la seminarele din grădiniță și la divesre cursuri de 

perfecționare.

neimplicarea cadrelor didactice în proiecte.

Lipsa specialistilor calificati

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

5



Puncte tari

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Educația fizică , educația pentru sănătate. Educația pentru limbaj și comunicare. Monitorizarea.

Ameninţări

proiectarea conform Curriculumului nou  , standardelor și respectarea Codului Educațional.

Implicarea cadrelor in formari online privind utilizarea mijloacelor tehnice moderne

Lipsa tehnicii moderne pentru a organiza procesul educational online

COVID-19

Puncte slabe

Ameninţări

Implementarea noilor documente de politici educaționale . Dezvoltarea spiritului civic la preșcolari. Monitorizarea copiilor de la 3-7 ani.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico- materiala invechita

Puncte slabe

participarea cadrelor didactice la seminarele raionale , la seminarele din grădiniță și la divesre cursuri de 

perfecționare.

Lipsa specialistilor calificati

Ameninţări

Atragerea mijloacelor financiare pentru procurarea mobilierului in institutie

lipsa mijloacelor financiare pentru reparația capitală a bloculuii alimentar, blocului sanitar și 

canalizației.

mobilier în stare bună , grădiniță reparată și acoperită , sistem de încălzire locală , apeduct, apă caldă și 

rece.

6



Educația fizică , educația pentru sănătate. Educația pentru limbaj și comunicare. Monitorizarea.
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2017-2018 24 1 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0% 0 0

2018-2019 18 1 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0% 0 0

2019-2020 15 1 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0% 0 0

2017-2018 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0% 9 9 9 0

2018-2019 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0% 4 4 4 0

2019-2020 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0% 6 5 5 0

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Tătărăuca  Nouă

Şcoala primară-grădiniţă Tătărăuca Nouă

şcoala primară-grădiniţă 

68060695

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Limba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Nr. total de 

grupe în 

IET Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %
Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _3-7_ ani

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Program de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

APL de nivelul II

public

9 ore

s.Tătărăuca Nouă, r. Soroca

svetlana.sacovschii@gmail.com

romană

1

mailto:svetlana.sacovschii@gmail.com
mailto:svetlana.sacovschii@gmail.com
mailto:svetlana.sacovschii@gmail.com
mailto:svetlana.sacovschii@gmail.com
mailto:svetlana.sacovschii@gmail.com
mailto:svetlana.sacovschii@gmail.com
mailto:svetlana.sacovschii@gmail.com
mailto:svetlana.sacovschii@gmail.com
mailto:svetlana.sacovschii@gmail.com
mailto:svetlana.sacovschii@gmail.com


2017-2018 30 24 24 0 80,0% 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0

2018-2019 23 18 18 0 78,0% 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0

2019-2020 21 15 15 0 71,0% 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0

2 2

1 1

1 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 1 1 0 0 0 1 1 0

1 1

1 1

Nr. de blocuri/etaje Necesarul de cadre auxiliare și 

nondidactice

48,0

0,0

Paznic

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

   1.5. Condiţii

Dormitor (da/nu)

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Necesarul de cadre
Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Sobar

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

0

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 55,0

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 24

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Cabinet metodic (da/nu)

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

N-a plecat nici un cadru didactic.

Un copil  n-a frecventat grupa pregătitoare, deoarece părinții pleacă dimineața la lucru,el rămânând cu bunica care este bolnavă.                                                                                                                 

S-au întrepris următoarele acțiuni:vizite la domiciliu, discuții cu părinții.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Anul de 

studii

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Ajutor de educator

Bucătar

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

2



0 0,00

0 1

0 0

da da

0 0,0

0 0,0

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

2,00%

D. Dezvoltarea cognitivă 

0,00%

B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

31,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

nu

69,00%68,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 30

Sală de festivități (metri pătrați)

6,00% 20,00%

5

Realizat 30,00% 13,00% 0,00%

81,00% 80,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

II. Domeniul Proces educațional

In anul curent vor pleca la şcoală 6 copii ,dintre care 1 copil n-a frecventat grupa pregătitoare.Comparativ cu anii precedenţi , se observă o creştere a numărului de copii ce vor pleca 

la şcoală.

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

505,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

50

0,00

Este necesară amenajarea terenului de joacă.                                                            

Sistemul de incălzire,ar fi bine, să fie centralizat.                                                         

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

3



15 0 1486

527,7 mii lei

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

mijloace speciale mijloace speciale

527,7 mii lei Reparație curentă

Salarizare

Hotă pentru 

bucătărie.Mese și Pompă de apă , 

medicamente,detergenţ

Morbiditatea        

În rația alimentară a copiilor au fost incluse mai multe legume și fructe, precum și semințe.Este necesar de inclus mai multe feluri de fructe uscate.

Buget planificat 

Morbiditatea ,comparativ cu anul precedent ,  este puţin  in  creştere . Majoritatea copiilor au avut boli acute ale căilor respiratorii.

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Succintă descriere:

mijloace specialeBuget aprobat Buget executat

72,9 mii lei 72,9 mii lei

Cabinetul medical lipsește.

Condițiile sanitaro-igienice sânt respectate cu strictețe.

Grădinița este aprovizionată cu medicamentele necesare.

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

4



Bunuri procurate

Impactul

Denumirea OO*

Acord de colaborare (da/nu) nu

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Cotizația de aderare (mărime)

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu) nu

Cont bancar al OO*(da/nu)

Parteneri

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Educator calificat cu vechime în muncă.                                                                                                              

Pregătirea sistematică a proiectelor de lungă durată și de scurtă durată.

    3.4. Parteneriate colaborări

Participarea la cursuri de perfecționare și seminare.                                                                                        

Autoevaluarea și evaluarea cadrelor didactice.

Utilizarea în mică măsură de către educator a calculatorului și a altor 

tehnologii informaționale la activități.

Fluctuația mare a cadrelor didactice.                                                                                                                    

Lipsa tinerilor specialiști.

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

nu
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Oportunităţi

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Crearea condiţiilor pentru devoltarea fizică a copiilor. Amenajarea terenului de joacă şi procurarea inventarului sportiv.                                                                                                                                                      

Imbunătăţirea bazei tehnico-materiale a instituţiei . Renovarea acoperişului instituţiei de invăţămant. Procurarea mobilei pentru bucătărie.

Acces la toate documentele curriculare.                                                                                                               

Climat de lucru confortabil.

Oferte educaționale moderne de către cadrele didactice.

Centrarea,uneori, a proiectelor didactice pe conținuturi și nu pe 

competențe.

Scăderea nivelului de pregătire a copiilor către școală.

Înzestrarea grupei de grădiniță cu materiale didactice necesare și mobilă (mese și scaune reglatorii)                                                                                                                                                                                                                                                      

Organizarea unei alimentații sănătoase a copiilor.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Valorificarea jocului ca modalitate de abordare integrală a copiilor la activități.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

Ridicarea prețurilor la mărfurile industriale.

Participarea la cursuri de perfecționare și seminare.                                                                                        

Autoevaluarea și evaluarea cadrelor didactice.

Fluctuația mare a cadrelor didactice.                                                                                                                    

Lipsa tinerilor specialiști.

Parteneriat eficient cu DÎ Soroca,APL de nivelul II.

Amenajarea insuficientă a terenului de joacă.                                                                                                   

Lipsa sistemului de încălzire centralizat.

Schimbarea ușilor ăi ferestrelor.                                                                                                                          

Procurarea materialelor didactice și literaturii artistice.

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

6



Crearea condiţiilor pentru devoltarea fizică a copiilor. Amenajarea terenului de joacă şi procurarea inventarului sportiv.                                                                                                                                                      

Imbunătăţirea bazei tehnico-materiale a instituţiei . Renovarea acoperişului instituţiei de invăţămant. Procurarea mobilei pentru bucătărie.
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2017-2018 29 2 17 17 14 0

2018-2019 28 2 12 15 12 0

2019-2020 32 2 12 12 11 0

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

s.Tatarauca Veche

IET s.Tatarauca Veche

cresa-gradinita

025148247,067633323;

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

r-n Soroca,s.Tatarauca Veche,MD-5138

angela-artin@mail.ru

romanaLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _-_ ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Primaria comunei Tatarauca Veche

public

10,5 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani
1

mailto:angela-artin@mail.ru
mailto:angela-artin@mail.ru
mailto:angela-artin@mail.ru
mailto:angela-artin@mail.ru
mailto:angela-artin@mail.ru
mailto:angela-artin@mail.ru
mailto:angela-artin@mail.ru
mailto:angela-artin@mail.ru
mailto:angela-artin@mail.ru


2017-2018 18 17 17 0

2018-2019 16 18 16 0

2019-2020 20 20 19 0

5 5

1 1

4 4

3 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1

1

1

1

1

2

2

1

5 5 1 0 0 0 1 4 0

1

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

40m2

Bucatar

Paznic

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 200m2

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 40

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET
Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %
Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

Lucrator medical

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Sef gospodarie

Fochist

Ajutor de educator

Dadaca sanitara

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Spalatoreasa

da

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

2



nu

1 1

da da

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

12,74%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 7,70%

9

Realizat 29,90% 26,97% 23,07%

73,93% 69,23%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

da

nu

87,26%70,10%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 50

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

În anul curent de studii  2018-2019, ca şi în anul precedenţi2017-2018  , administraţia şi cadrele diadctice a instituţiei au pus accent pe necesitatea asugurării unei baze didactice a instituţiei, în scopul 

eficientizării procesului educaţional. Comparativ  cu  anii  precedenți   de  studii, la ziua de azi grupele au condiţii foarte bune  pentru organizarea activităţii copiilor.Este  de menţionat faptul că în acest an a 

fost îmbunătăţită  baza didactică a instituţiei/ a grupelor, iar acest fapt a contribuit la creşterea calităţii procesului educaţional,dar  mai  este  o  necesitate  mare  de  a reînnoi și  completa baza  didactică a  

instituției: jucării  educative, TIC, , material  intuitiv, ghiduri pentru  cadre  didactice  și  părinți , literatură  educativă.Măsurile de monitorizare a activităţii cadrelor didactice, realizate  au avut ca 

obiective: identificarea reuşitelor şi nereuşitelor în activitatea cadrelor didactice; acordarea suportului metodico-didactic; identificarea strategiilor care asigură calitatea organizării şi desfăşurării procesului 

educaţional. Educatorii au primit un feed-back constructiv vis-a-vis de calitatea competenţelor profesionale de care dau dovadă. În urma lucrului individual cu cadrele didactice, evaluînd şi autoevaluîndu-şi 

activitatea în baza Standardelor profesionale, fiecare educator şi-a trasat direcţii de activitate individuală, pentru a avea reuşite în activitate, oferind astfel copiilor educaţie de calitate. 

III. Domeniul Management

Extrabuget

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

0,21ha

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

25

nu Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

3



50% 100%

28 0 1143 0 0

1260000,70 400000,50

Toate grupele instituţiei sânt asigurate cu inventar, preparate dezinfectante,soluţii pentru WC, veselă conform cerinţelor şi după necesitate.

Asigurarea conform listei medicamentelor din regulamentul sanitar aprobat prin hotarirea Guvernului nr .1211 din 4 noiembrie 2016(sa alocat 1000 lei)

0,001260000,70

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

salariu,produse aimentare,energie detergenti,esela,albituri

Morbiditatea        

36000,00

Buget planificat 

Bronsita acuta 4 copii;Tonzelita acuta 8 copii - ;Otita acuta 2 copii- :IRVA 5 copil .;Pancreatita acuta 0 copii;.;Amigdalita acuta 11 copil-.;Faringita acuta 9 copil- .;dermatite 0copii,gastrita-0 

copii;

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

51000,00 51000,00 10000,00

Buget aprobat Buget executat

166000,00 166000,00

nu dispunem cu cabinet medical

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice
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Bunuri procurate

Impactul

Procurarea imprimantei colore,proiectorului,laptopului

Procurarea a doua complexe de joaca pentru copii cu virsta de 3-7 ani

16093 lei

39600lei

Suma proiectului, 

lei

Denumirea OO* ONG Maetonium,A.O Casa Sperantei

Acord de colaborare (da/nu) da

Societati active,comunitati prospere

Cotizația de aderare (mărime)

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu) da

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Parteneri

A.O.Maetonium

A.O.Casa Sperantei Implicare activa,comunitati moderne

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

implementarea politicilor educaționale; 

resurse umane calificate

accesul tuturor copiilor la învățămînt de calitate; 

asigurarea unui mediu sigur și protector tuturor copiilor de vîrstă preșcolară; 

aplicarea SIDC  pentru  evaluarea  copiilor 0  7 ani și  IMPCŞ și aplicarea SNP în evaluarea  și  

autoevaluarea  cadrelor  didactice.

    3.4. Parteneriate colaborări

diversificarea ofertei de formare continuă a cadrelor didactice; 

-cooperare intersectorială; 

-atragerea fondurilor de investiții; 

-dezvoltarea parteneriatelor; 

deschiderea cadrelor didactice către schimbare; - posibilități de implementare a unor proiecte ; - 

participarea angajaților la diferite formări și cursuri de perfecționare.

- nivel scăzut de motivare și de responsabilizare pentru rezultatele muncii;

 - motivarea scăzută pentru creșterea profesională;

nivelul relativ redus de utilizare a tehnologiei informației și a comunicațiilor în activitate; 

- cunoașterea insuficientă a limbilor de circulație internațională; 

bază tehnico-materială în instituții  de completat ;

instabilitatea și incertitudinea politică atît la nivel central, cît și la cel local; 

- intervenția factorilor politici în procesele de administrare a învățămîntului; 

implicarea insuficientă a societății în soluționarea problemelor cu care se confruntă sistemul educațional;

Micșorarea numarului de copii;

Buget limitat;

Implicarea slabă a familiei în educație;

Riscul pasivității specialiștilor în încadrarea cadrelor didactice copiilor cu CES.S

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT
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Puncte tari

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Formarea continuă a competențelor profesionale a cadrelor didactice (cursuri de formare continuă, stagii, mese rotunde etc.) Indicatori de performanță: Atestarea cadrelor didactice; Cadrele didactice cu inițiativă, 

creative; Participarea cadrelor didactice în cadrul consiliilor pedagogice, orelor metodice, seminarelor locale, naționale.Dezvoltarea creativității limbajului oral în cadrul tuturor activităților zilnice. Indicatori de 

performanță: Rezultatele monitorizării;Deprinderea copiilor de a comunica eficient cu maturii și semenii; Stimularea calităților intelectuale, de voință și afective în vederea aplicării independente a deprinderilor 

motrice. Indicatori de performanță: Realizarea cu succes a activităților de gimnastică, jocurile dinamice, activități de educație fizică precum și îndeplinirea corectă a mișcărilor de dans. Dezvoltarea la copii a 

curiozității și interesului pentrulucruri noi, a inițiativei și persistenței în activități, a creativității cu scopul integrării copiilor cu succes la școală. Indicatori de performanță: Participarea activă a copiilor la lucrul de la 

centrele de activitare; Dorința copiilor de a realiza sarcini individuale și de grup; Capacitatea copiilor de a-și concentra atenția și de a duce lucrul până la bun sfârșit.Sensibilizarea și atragerea partenerilor 

educaționali, consolidarea parteneriatelor sociale și implicarea comunității în activitatea instituției (Activități extracurriculare, vizite, ședințe etc.) Indicatori de performanță: Prelungirea colaborărilor existente și 

Ameninţări

Utilizarea curriculumului naţional sau alternativ aprobat de ME învăţământ preşcolar. 

-  Respectarea prevederilor notelor de fundamentare, a metodologiilor, instrucţiunilor, notelor metodice 

emise de ministerul de resort ca repere pentru aplicarea curriculumului naţional/ alternativ pentru educația  

timpurie; Planificarea corespunzătoare a conţinuturilor învăţării pentru toate domeniile experienţiale/ ;  

Planificarea corespunzătoare a conținuturilor învățării prin corelarea cu temele anuale de studiu, cu 

obiectivele de referință ale curriculumului;Utilizarea echipamentelor şi materialelor pentru toate domeniile 

prevăzute în „SIDC „și Standardele  profesionale.
Iniţierea/ participarea conducerii grădiniţei, cadrelor didactice (sau alte persoane angajate cu contracte de 

muncă pe durată nedeterminată) la proiecte de cercetare ştiinţifică sau de dezvoltare. Existența evidențelor 

privind desfășurarea activității metodice conform precizărilor ME din curriculumul pentru învățământul 

preşcolar;Existenţa documentelor privind activităţile metodice realizate în unitatea de învăţământ sau la 

care au participat cadrele didactice. 

- Existenţa unor proceduri de evidenţă, și de valorificare a participării şi a implicării cadrelor didactice şi a 

personalului de conducere la activităţile metodice.

Lipsa planurilor remediale, planuri educaţionale individualizare;

- Realizarea unei evaluări eficiente bazată pe observarea sistematică a  preşcolarului pentru fiecare 

domeniu de dezvoltare.

- Corelarea activităţilor extracurriculare cu proiectul de dezvoltare/ planul operaţional/ planul 

managerial şi cu oferta educaţională.

Corelarea parcurgerii activităţilor pe domenii experienţiale într-o abordare integrată pluridiscilinară/ 

interdisciplinară.
imperfecțiunea mecanismelor de finanțare;

 - incoerența finanțării activităților în raport cu necesitățile reale;

 - finanțarea sub necesități a învățămîntului; 

- operativitate redusă în finanțarea activităților programate;  

Puncte slabe

Ameninţări

1.Formarea culturii ecologice la copiii de vârstă preşcolară.                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.Educaţia pentru sănătate în activităţile integrate şi extradidactice cu copiii preşcolari.                                                                                                                                                                                                                  

3.Stimularea creativităţii copiilor preşcolari prin intermediul activităţilor artistico - plastice.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Balansarea prețurilor la  strictul necesar de mărfuri.

Puncte slabe

diversificarea ofertei de formare continuă a cadrelor didactice; 

-cooperare intersectorială; 

-atragerea fondurilor de investiții; 

-dezvoltarea parteneriatelor; 

deschiderea cadrelor didactice către schimbare; - posibilități de implementare a unor proiecte ; - 

participarea angajaților la diferite formări și cursuri de perfecționare.

instabilitatea și incertitudinea politică atît la nivel central, cît și la cel local; 

- intervenția factorilor politici în procesele de administrare a învățămîntului; 

implicarea insuficientă a societății în soluționarea problemelor cu care se confruntă sistemul educațional;

Micșorarea numarului de copii;

Buget limitat;

Implicarea slabă a familiei în educație;

Riscul pasivității specialiștilor în încadrarea cadrelor didactice copiilor cu CES.S

Ameninţări

Implicarea APL în susţinerea şi rezolvarea problemelor ce ţin de dezvoltarea invăţămîntului.

Stagii, seminare organizate de ME al R. Moldova pentru monitorizarea eficientă a implementării 

curriculumului modernizat şi a standardelor de eficienţă a învăţării.

 Posibilităţi de implementare a unor proiecte  comunitare naţionale şi internaţionale, susţinute de donatorii 

externi; Implicarea factorilor de decizie în obţinerea autorizaţiei de funcţionare a  grădiniței Colaborarea  cu 

Sănătate  Publică,  , primăria,biblioteca;

Număr mic de TIC în instituție; Participarea insuficientă a părinţilor în activităţile iniţiate de grădiniță; 

Necorespunderea bazei didactico-materiale, tehnice şi didactice cu cerinţele educaţionale 

moderne;implicarea în implementarea proiectelor investiționale și educaționale;

Iniţierea şi elaborarea de proiecte în scopul dezvoltării bazei materiale a grădiniţei

 Valorificarea în procesul educaţional a activităţilor didactico-metodice de formare şi perfecţionare.  

Existenţa poştei electronice în  instituție
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Formarea continuă a competențelor profesionale a cadrelor didactice (cursuri de formare continuă, stagii, mese rotunde etc.) Indicatori de performanță: Atestarea cadrelor didactice; Cadrele didactice cu inițiativă, 

creative; Participarea cadrelor didactice în cadrul consiliilor pedagogice, orelor metodice, seminarelor locale, naționale.Dezvoltarea creativității limbajului oral în cadrul tuturor activităților zilnice. Indicatori de 

performanță: Rezultatele monitorizării;Deprinderea copiilor de a comunica eficient cu maturii și semenii; Stimularea calităților intelectuale, de voință și afective în vederea aplicării independente a deprinderilor 

motrice. Indicatori de performanță: Realizarea cu succes a activităților de gimnastică, jocurile dinamice, activități de educație fizică precum și îndeplinirea corectă a mișcărilor de dans. Dezvoltarea la copii a 

curiozității și interesului pentrulucruri noi, a inițiativei și persistenței în activități, a creativității cu scopul integrării copiilor cu succes la școală. Indicatori de performanță: Participarea activă a copiilor la lucrul de la 

centrele de activitare; Dorința copiilor de a realiza sarcini individuale și de grup; Capacitatea copiilor de a-și concentra atenția și de a duce lucrul până la bun sfârșit.Sensibilizarea și atragerea partenerilor 

educaționali, consolidarea parteneriatelor sociale și implicarea comunității în activitatea instituției (Activități extracurriculare, vizite, ședințe etc.) Indicatori de performanță: Prelungirea colaborărilor existente și 
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2017-2018 41 2 14 14 14 0 100,0%

2018-2019 40 2 18 18 18 0 100,0%

2019-2020 35 2 15 15 15 0 100,0%

2017-2018 10 10 10 0 100,0%

2018-2019 6 6 6 0 100,0%

2019-2020 7 7 7 0 100,0%

Anul de 

studii

Nr. total de 

grupe în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Instituții de educație timpurie

Soroca

s.Țepilova

Anul de 

studii

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Adresa

E-mail

Adresa web

Struguraș

APL

Public

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Grupa creșă, 2-3 ani

Creșă-grădiniță

23042730

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Frecventea

ză IET

Program de activitate

Rata, %

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Grupa mare, 5-6 ani

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Frecventea

ză IET
Rata, %

Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Română

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Real 

existenți

10 ore 30 min

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

10

6

7

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _-_ ani

Limba de instruire

Tipul de proprietate

Anul de 

studii
Real 

existenți

Real 

existenți

s.Țepilova, r. Soroca

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani
1



2017-2018 17 17 17 0 100,0%

2018-2019 16 16 16 0 100,0%

2019-2020 13 13 13 0 100,0%

5 5

1 1

4 4

0 0

2 2

0 0

0 0

0 0

1

1

1

1

2

1

5 5 0 0 0 0 4 1 0

1 1

4 4

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Dădacă
Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Real 

existenți

0

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

II Paznic

Fochist

Spălătoreasă

230 m2

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Nr. total

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

Frecventea

ză IET

SuperiorNr. total

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Nr. sălilor/ din ele utilizate

I

Suprafața totală (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 35

   1.5. Condiţii

Nr. de 

unități

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Nr. de 

angajați

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

Cu alte 

calificări

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Tineri specialiști la 15.09.2019

20,5

0,0

Cabinet metodic (da/nu)

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

da

nu

Dormitor (da/nu)

Necesarul de cadre
Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Bucătar

Asistent de educator

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Motivul plecării cadrelor didactice

din ei 

tineri 

specialişti

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate
Rata, %

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Denumirea funcției

Fără grad didactic

2



0 0,00

0 1

0 0

da da

0 0,0

2 30,0

89,00% 88,00% 67,00%

29,00%În curs de realizare

Manuale, literatură didactică (nr.)

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

nu

da

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Teren de joacă (metri pătrați)

16

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00%

B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Eficacitatea oricărei activități educative este condiționată de pregătirea ei preliminară, temeinică și în egală măsură, a persoanei  care o planifică și o realizează. Dispunem de cadre bine pregătite și 

competente. Cu cît activitatea este mai bine pregătită anterior, cu atît mai bine se conturează o soluție eficientă la situațiile apărute, se pune accentul pe prefigurarea unor situații de învățare eficientă a 

copiilor și anume:                                                                                                                                                                                                                                                                               1. Motivarea copilului, pe 

care educatorul o va asigura prin cunoașterea și valorificarea particularităților copiilor.                                                                                                                                           2. Valorificarea autonomiei 

copilului, a autoconducerii copilului.                                                                                                                                                                                                                               3. Diversificarea activităților de 

învățare cu copiii.

12,00% 25,00%11,00%

75,00%

Bunuri procurate

4,00%

7

Realizat

D. Dezvoltarea cognitivă 

0,00%

III. Domeniul Management

Extrabuget

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

da

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Sistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

1250,0

da

35

0,00

Avem nevoie de cabinet metodic, cabinet medical, sală de sport, sală de festivități, 

tablă interactivă, proiector. Nu avem depozit de legume.

Observații, analize, constatări, nevoi

Literatură artistică (nr.)

3



50% 100%

35 0 5033

Numărul de copii 

scutiți de plată 

1072,00 341,80

65,50 9,30

Morbiditatea        

Produsele să fie calitative, aduse la timp, cît mai multe fructe și legume. Produsele să fie însoțite de certificatele corespunzătoare. 

Buget planificat 

1315

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

Achitarea tarifelor, achiziționarea produselor alimentare, 

remunerarea muncii angajaților.

din ei copii 

cu 

dizabilități

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

mijloace speciale

Se respectă igiena personală a angajaților și a copiilor, călirea copiilor, respectarea regimului zilei, alimentarea cu produse calitative , aerisirea încăperilor, se efectuiază igienizarea 

permanentă a sălilor de grupă, dormitoarelor, blocului alimentar, a blocului sanitar.

Sintomicină,tetraciclină, sulfat de magneziu, vicasol, analgin, vată, amoniac, iod, verde de briliant, tifon, degetare, furacelină, șervețele cu alcool, levomicetin emplastru antialergic, ampicilin, 

tinctură de odolean, peroxid de hidrogen, șervețele de tifon sterile, seringi, termometre. Suma- 1000 lei.

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale

Nu avem cabinet medical.

65,50

Buget aprobat Buget executat

1080,00

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

4



0

Bunuri procurate

Impactul

Acord de colaborare (da/nu)

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Denumirea OO*

Suma proiectului, 

lei

0,00

Cotizația de aderare (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Puncte slabe

0

Suma anuală a donațiilor, lei

Parteneri

0

Analiza SWOT

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

1. Schimbarea politicii educaționale pe țară.                                                                                                                                                                                                                                 

2. Plecarea cadrelor didactice.

1. Realizarea reformelor structurale în instituția de învățămînt preșcolar.                                                

1. Cadre didactice cu vîrstă de pensionare.                                                                                                                    

2. Eficiența lucrului cu SÎDC.                                                                                                                          3. 

Evaluarea cadrelor didactice în baza curriculei și a SÎDC a SCD.                                                                                                                                                                                   

4. Lipsa de concordanță între obiectivele stabilite de organele de resort cu cele ale instituției.

Cotizația lunară (mărime)

1. Aplicarea corespunzătoare a legislației în vigoare în domeniul educației.                                              2. 

Lucrul cu SÎDC și SCD.                                                                                                                                  3. 

Formularea unei planificări axate în baza paradigmei centrate pe copil.                                                4. 

Antrenarea cadrelor didactice în participarea la seminare.

% realizat din suma anuală

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

    3.4. Parteneriate colaborări

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 
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Ameninţări

1. Perfecționarea cadrelor didactice. Organizarea stagiilor pentru educatori.                                                                                                                                                                                                                                    2. 

Îmbunătățirea condițiilor de securitate a copiilor din IET. Schimbarea gardului din jurul grădiniței și poarta mare.                                                                                                                                                              

3.Aprovizionarea instituției cu material didactic din sfera noilor tehnologii cu scopul îmbunătățirii procesului instructiv-educativ.

Ameninţări

1. Utilizarea curriculumului educației timpurii.                                                                                                     2. 

Lucrul cu SÎDC.                                                                                                                                                     3. 

Formarea unei planificări centrate pe copil.                                                                                                           4. 

Colaborarea eficientă cu familia.                                                                                                                               

5. Acumularea unei baze de date despre copiii din sat.

1. Realizarea reformelor structurale în instituție.                                                                                                    

2. Realizarea activităților specifice menite să creeze un mediu educațional activ.                                            3. 

Participarea, organizarea seminarelor.

1. Eficiența lucrului cu SÎDC.                                                                                                                                   

2. Evaluarea copiilor în baza curriculei și a SÎDC.                                                                                                  

3. Lipsa interesului familiei față de activitatea copiilor în instituție.

1. Schimbarea politicii educaționale pe țară.                                                                                                        

2. Micșorarea numărului de copii.                                                                                                                       3. 

Nedorința familiei de a se implica în educația copiilor.                                                                                                       

4. Evoluția  pandemiei de Covid 19.      

Puncte slabe

AmeninţăriOportunităţi

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

1. Colaborarea eficientă cu APL și DÎ Soroca.                                                                                                           

2. Posibilitatea de a cîștiga proiecte.                                                                                                                          3. 

Ofertă reușită din partea Ministerului Educației.                                                                                                                    

4. Realizarea activităților specifice menite să creeze un mediu educațional activ.

1. Ridicarea nivelului de pregătire a copiilor cu vîrsta de 6-7 ani. Lucrul eficient cu fișele de monitorizare și colaborarea cu familia.                                                                                                                                     2. 

Asigurarea unei instruiri de calitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. 

Amenajarea încăperilor asigurînd copiilor confort și siguranță.                                                                                                                                                                                                                                                          4. 

Aprovizionarea instituției cu calculator.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

1. Buget scăzut pe instituție și primărie.                                                                                                      2. 

Necîștigarea proiectelor.                                                                                                                                                                                                                                      

1. Creșterea eficienței chelturii banului public în instituție.                                                                                 2. 

Dotarea cu materiale didactice.                                                                                                                          3. 

Dotarea cu literatură didactică.

Oportunităţi

1. Instabilitatea cursului valutar în țară.                                                                                                                                                                                             

2. Balansarea prețurilor la toate mărfurile industriale și alimentare.                                                         

Puncte slabe

Oportunităţi

Puncte tari

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

1. Schimbarea politicii educaționale pe țară.                                                                                                                                                                                                                                 

2. Plecarea cadrelor didactice.

1. Realizarea reformelor structurale în instituția de învățămînt preșcolar.                                                
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1. Perfecționarea cadrelor didactice. Organizarea stagiilor pentru educatori.                                                                                                                                                                                                                                    2. 

Îmbunătățirea condițiilor de securitate a copiilor din IET. Schimbarea gardului din jurul grădiniței și poarta mare.                                                                                                                                                              

3.Aprovizionarea instituției cu material didactic din sfera noilor tehnologii cu scopul îmbunătățirii procesului instructiv-educativ.
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2017-2018 34 2

2018-2019 35 2

2019-2020 44 2

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, 5_-7_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

APL

PUBLIC

5 ZILE SĂPTĂMÎNĂ, 10,5 ORE / ZIProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, 3_-_5 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

S. TRIFĂUȚI

panaselena6@gmail.com

ROMÎNĂLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

SOROCA

SATUL  TRIFĂUȚI

GHIOCEL

GRĂDINIȚA

23048784

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1

mailto:panaselena6@gmail.com
mailto:panaselena6@gmail.com
mailto:panaselena6@gmail.com
mailto:panaselena6@gmail.com
mailto:panaselena6@gmail.com
mailto:panaselena6@gmail.com
mailto:panaselena6@gmail.com
mailto:panaselena6@gmail.com
mailto:panaselena6@gmail.com


2017-2018 20 20 18 0 97,0% 14 14 14 0 100,0%

2018-2019 20 20 20 1 100,0% 15 15 15 1 100,0%

2019-2020 21 21 21 1 100,0% 23 23 23 1 100,0%

6 6

1 1

5 5

0 0

1 1

1 1

0 0

0 0

2

2

2

1

2

1

6 5 1 0 0 0 0 6 0

1 2

5 5

0,25

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

ASISTENT MEDICAL Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

ȘEF. GOSPODĂRIE

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

PAZNIC

SOBAR

ASISTENT EDUCATOR

BUCĂTAR

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

TOȚI COPII SUNT  ÎNSTITUALIZAȚI

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

nu

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 140

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

LUCRĂTOR  

MUZICAL 

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 5092,0

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

44,0

0,0

DADACĂ

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

2



0 0,00

0 0

0 0

nu nu

0 0,0

0 0,0

750,0

nuSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

92

50,00

AVEM NEVOIE DE CALCULATOR, MARETIAL DIDACTIC MODERN .

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

20,00%16,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 66

Sală de festivități (metri pătrați)

79,00% 80,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 3,00%

Realizat 84,00% 54,00% 65,00%

46,00% 32,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00%

19,00%

1,00%1,00%

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)
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50% 100%

44 2 390 0 0

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

70,90 70,90 6,10

Buget aprobat Buget executat

212,70 212,70

nu dispunem de cabinet medical

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Salariu

energia electrica

Morbiditatea        

Pe parcursul anului de învățămint 2019-2020 copii au fost alimentați bine , produsele alimentare au fost variate și conform recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos.

27,30

Buget planificat 
Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

combustibel,carburan lubrifiant

0,001217,80

respectăm cerințele sanitar - igienice. Angajații regulat trec examenul  medical .

dispunem de medicamente pentru primul ajutor medical

1217,80 394,10

alimentația copiilor
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Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Personal bine pregătit . Cu studii preșcolare

    3.4. Parteneriate colaborări

Schimb de experiență între cadre didactice și participarea la seminare, mese rotunde , întruniri.

Neimplicarea cadrelor la seminare, concursuri  etc.

Plecarea cadrelor din IET. Nerespecialiștii în domeniul educației preșcolare.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

5



Instituție preșcolară învechită.

Puncte slabe

Schimb de experiență între cadre didactice și participarea la seminare, mese rotunde , întruniri. Plecarea cadrelor din IET. Nerespecialiștii în domeniul educației preșcolare.

Ameninţări

Dotarea sălilor de grupe conform cerințelor.

Lipsa de calcularâtor Avem mobilier nou, sistem de canalizare reparat la bucătărie

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

1. Implementarea noilor documente de politici educaționale. Planificarea conform noii Curricule și a Standardelor de dezvoltare a copilului preșcolar.                                                                                                                     

2. Îmbunătățirea condițiilor în IET. Procurarea uniu calculator.

Ameninţări

Sistematic copii sunt supuși activităților instructiv- educative. Activități, jocuri, plimbări, 

distracții.Educatorii pe  parcursul anului au însărcinări de a petrece activități demonstrative pentru schimb 

de experianță, pentru a se corecta unii pe alții.

Implicarea părinților în procesul instructiv-educativ. 

Neutilizarea metodelor interactive ,a materialelor didactice moderne. 

Copiii nepregătiți pentru viața socială și slabă  pregătire pentru școală.

Puncte slabe

Ameninţări

1. Crearea mediului educațional securizat - favorabil desfășurării procesului educațional.                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Dezvoltarea la copii a bazei senzoriale , cunoașterea mediului și cultură ecologică.                                                                                                                                                                                                                                                

3. Dezvoltarea calităților motrice și funcționale  a coordonării mișcărilor , a capacității de orientare în spațiu.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi
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1. Implementarea noilor documente de politici educaționale. Planificarea conform noii Curricule și a Standardelor de dezvoltare a copilului preșcolar.                                                                                                                     

2. Îmbunătățirea condițiilor în IET. Procurarea uniu calculator.
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2017-2018 63 3 31 13 13 0 38,0%

2018-2019 72 3 33 17 17 0 51,0%

2019-2020 53 3 18 8 8 0 44,0%

2017-2018 36 27 27 0 75,0% 27 27 27 1 100,0%

2018-2019 37 29 29 0 78,0% 26 26 26 1 100,0%

2019-2020 34 24 24 0 70,0% 30 27 27 1 100,0%

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019-2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Vădeni

IET,,Foișor"

creșă-grădiniță

69498460

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s.Vădeni

foisor7@gmail.com

0

romănăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

15

13

11

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

grupa mixtă de creșă 1.5-3 ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

APL

public

10.5oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

grupa mixta de grădiniță 3-4 ani grupa pregătitoare de 5-6-7 ani
1

mailto:foisor7@gmail.com
mailto:foisor7@gmail.com
mailto:foisor7@gmail.com
mailto:foisor7@gmail.com
mailto:foisor7@gmail.com
mailto:foisor7@gmail.com
mailto:foisor7@gmail.com
mailto:foisor7@gmail.com
mailto:foisor7@gmail.com


2017-2018

2018-2019

2019-2020

8 8

1 1

7 7

1 1

4 4

0 0

0 0

0 0

1

2

1

1

4

2

2

8 8 0 0 0 0 7 1 1

3 bl.cu 2 etaje

2

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

38.0

11.0

spălătoreasă

paznici

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Pentru anul nou de 

învățământ vom avea 

nevoie de un cadru 

didactic în legătură cu 

eliberarea din funcîie a 

cadrelor didactice 

pensionate

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 200.2

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 140

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Cabinet metodic (da/nu)

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

rata%

începând cu data de 1 iunie vor fi eliberate 4 cadre didactice 

conform pensionării după limită de vârstă

Părinții solicită ca copiii lor să fie instituționalizați în special după vârsta de trei ani și sunt cointeresați de procesul de instruire din instituție

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

asistent al educatorului

dădacă

asistenta medicală

bucătari

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.20179

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2019

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2018

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

lingereasă-cusutoreasă

da

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

2



nu

1

0

da

nu

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

E. Dezvoltarea cognitivă şi 

cunoașterea lumii

D. Dezvoltarea limbajului,  

comunicării,  citirii şi scrierii

11,00%

B. Dezvoltarea socio - emoţională

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

37,00%

Analiza procesului instructiv - educativ prin constatarea tendințelor(scădere/creștere/valori constante) pentru anul 

de studii 2018-2019, 2019-2020

C. Capacităţi şi atitudini în 

învăţare

2,00% 7,00%

12

Realizat 71,00% 59,00% 45,00%

39,00% 48,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi 

igienei personale

2,00%

da

nu

52,00%27,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.)

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

Procwsul instructiv - educativ a fost organizat și desfășurat în baza noilor politici educaționale,ținând cont de necesitățile copiilor,de particularitîțile individuale,creîndusile condiții optime pentru realizarea 

obiectivelor propuse de fiecare cadru didactic.În perioada stagnării instituției cadrele didactice au lucrat de la distanță cu copiii,16 copii au fost încadrați în activităși pe Viber,iar 34 copii li s-au dus acasă 

materiale,apoi prin telefon au îinut legătura despre ceia ce fac și au de făcut copiii cu părinții.Acum ca nici odată sa observat lucrul părinților.

III. Domeniul Management

Extrabuget

3.1 Dimensiunea bugetară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

825,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

127

da 100

avem nevoie de o reparație a blocurilor sanitare,la bucătărie,conectarea la apă 

curgătoare în grupe.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)
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50% 100%

53 1 0 0

În toate grupele cât și la blocul alimentar se respectă în măsura posibilităților condițiile sanitaro-igienice.Se face aerisirea umedă,periodic procesul de dezinfectare,terenul este înzestrat cu 

atribute securizante,este curățat de burueni,ciuperci și plante otrăvitoare.

paracetamol,cărbune activ,iod,verde de briliant,tifon,,spatule

3.2 Alimentația copiilor pentru anul bugetar 2020

Morbiditatea        

Lucrăm cu trei agenți economici care ne deservesc cu produse alimentare,iar achittarea are loc prin transfer.Încheem contracte anuale și contracte de mică valoare.

Buget planificat 
Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace specialeBuget aprobat Buget executat

Dulap pentru medicamente,un pat,o masă-ceia ce dispune cabinetul medical.Dar mai avem nevoie și de un cântar,rostometruși alt utilaj care se cere sî-l avem î acest cabint de către MS.

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice
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Bunuri procurate

Impactul Suma proiectului, lei

Denumirea OO*

Acord de colaborare (da/nu)

Cotizația de aderare (mărime)

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu) nu

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Parteneri

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

IET ,,FOIȘOR,, are 8 cadre didactice dintre care 1 cu studii superioare și 7 cu studii medii speciale,dețin 

gradul didactic doi 7 cadre.Cadrele didactice se reciclează periodic conform planului de perfecționare,se 

autoinstruiesc sistematic prin intermediul studierii literaturii metodice,participarea la seminare raionale și 

locale,exploatează la maximum oportunitățile de învățare.Planificarea este integrată,mediul de învățare este 

securizant,dotat cu centre pe interese,iar jocul este ca o activitate de învățare

    3.4. Parteneriate colaborări

Putem organiza și desfășura seminare raionale cu educatorii de la diferite vărste în scopul schimbului de 

experiență și promovarea în continuare a bunelor practici.

În scopul înbunătățirii procesului de joc creati ,unde copiii se manifestă mai liber avem nevoie de mai multe 

jucării pentru fiecare grupă de vărstă

Începând cu 1 iunie cadrele didactice pensionare vor fi concediate,cu părere de rău,avem 2 cereri de la tineri 

specialiști

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT
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Puncte tari

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Obiective propuse pentru anul de studii 2020-20201. Indicatori de performanță

Crearea condițiilor optime de muncă pentru fiecare angajat,un climat psihologic de activitate normal. Implementarea curriculei și Standardelor de Învățare și Dezvoltare a copiilor cât și implementarea cu succes a 

Standardelor profesionale pentru cadrele didactice

Ameninţări

IET,Foișor,, oferă servicii educaționale de calitate ,realizînd obiectivele curriculare și contribuind la 

realizarea standardelor de învățare și dezvoltsre a copiilor.Planificarea este flexibilă,se ține cont de interesele 

copiilor și de particularitățile psihologice individuale,activitățile se organizează integratși urmăresc 

dezvoltarea holistică a copiilor.

Se organizează orele metodice,seminare practice,consilii profesorale unde cadrele didactice pot face schimb 

de păreri,de experiență

Mai greu este de petrecut pedagogizarea părinților,care nu înțeleg și nu dau valoare lucrurilor elementare 

care copiii le învață,ce sunt necesare pentru viitorul școlar,pun accentul numai pe citit și scris

Generația de azi este foarte slabă,atât din punct de vedere al sănătășii cât și mintal.Din an în an avem tot 

mai mulți copii cu CES,părinții nu vor să conștientizeze că și lor le revine rolul principal în munca zilnică cu 

copiii în special acelor ce sunt cu CES.

Puncte slabe

Ameninţări

Promovarea accesului la o educație activă și creativă cu valențe formative bine accentuate.

Obiective realizate pentru anul de studii 2019 - 2020. Indicatori de realizat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Necesitățile și cerințele organelor ierarh superioare cresc din an în an iar mijloacele bănești alocate nici pe 

departe nu ne satisfac.

Puncte slabe

Putem organiza și desfășura seminare raionale cu educatorii de la diferite vărste în scopul schimbului de 

experiență și promovarea în continuare a bunelor practici.

Începând cu 1 iunie cadrele didactice pensionare vor fi concediate,cu părere de rău,avem 2 cereri de la tineri 

specialiști

Ameninţări

Consolidarea parteneriatelor cu alți agenți economici care ar putea să ne ajute în soluționarea problemelo.

Avem nevoie de conectare la apă curgătoare blocurile sanitare și la spălat vesela.Necesită reparație și 

interiorul grădiniței

IET este o instituție tip,departe de sursele de zgomot,e racordată la gaz,are încălzire autonoșă.Grupele sunt 

separate,înzestrate cu mobilier,lingerie de pat,mobilier pentru copii.Terenul este bine amenajat,sparate 

grupele și pe teren.Este împrejmuit terenul cu gard,poartă.

6



Crearea condițiilor optime de muncă pentru fiecare angajat,un climat psihologic de activitate normal. Implementarea curriculei și Standardelor de Învățare și Dezvoltare a copiilor cât și implementarea cu succes a 

Standardelor profesionale pentru cadrele didactice
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Instrucțiuni privind completarea formularului Raportului de activitate pentru anul de studii 2017-2018, Instituții de educație timpurie

Variabila/domeniul Descrierea variabilei/domeniului

Raion/municipiu

Valori predefinite: 34 raioane/municipii și Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia (se 

alege din lista ascunsă)

Localitate Denumirea completă a localității

Denumirea instituţiei Denumirea completă a instituției de învățământ

Tipul instituţiei Tipul instituției (conform Codului educației)

Fondator/Autoritatea administrativă Fondatorul instituției/în subordinea cui se află instituția

Limba de instruire Limba de instruire (conform Codului educației)

Telefon Număr de telefon al instituției de învățământ

Adresa Adresa poștală a instituției de învățământ

E-mail Adresa e-mail a instituției de învățământ

Adresa web Pagina web a instituției de învățământ

Tipul de proprietate Valori predefinite: public; privat (se alege din lista ascunsă)

Program de activitate Intervalul de timp în care activează instituția

Nr. total de copii în IET Numărul total de copii din IET, la 31.05 (se calculează automat)

Nr. total de grupe în IET Numărul total de grupe în IET, la 31.05, inclusiv și grupele mixte

Real existenți
Numărul de copii real existenți în district, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Înscriși în IET
Numărul de copii care au fost înscriși în IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Frecventează IET
Numărul de copii care frecventează IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

din ei cu dizabilitate Numărul total de copii cu dizabilități, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru grupele mixte

Rata, %
Rata frecvenței pe fiecare tip de grupă, din copii înscriși în grupă, la fel și pentru grupele mixte

Nr. copii ce au plecat/vor pleca la școală
Numărul de copii de 6-7 ani, care au plecat la școală la 1 septembrie în anii precedenți și vor 

pleca la școală la 1 septembrie în anul curent

Succintă descriere:
Informație textuală succintă cu privire la cazul în care rata frecvenței copiilor de 6-7 ani este 

mai mică decât 100%, se vor indica motivele și acțiunile întreprinse

Vă rugăm să completaţi câmpurile de culoare verde din foaia 'Formular'  a acestui document (indicată în bara de etichete) în următorul mod: 

- verde de o nuanță deschisă - date textuale;

- verde de o nuanță mai închisă - număr întreg, real sau procent, după caz.

ATENȚIE!!!  Formularul este destinat pentru prelucrarea informațiilor de ordin statistic și general. Includerea și prelucrarea 

ulterioară a datelor cu caracter personal poate fi sancționată în condiţiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind 

Protecţia datelor cu caracter personal

Date generale

I. Domeniul Capacitate instituțională

    1.1. Numărul de copii pe vârste



Total personal didactic/de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 15.09.2017 Numărul total de tineri specialiști la data indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2017 Numărul total a personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic angajat pe parcursul anului Numărul total al personalului didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Total personal didactic/de conducere  la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 31.05.2018 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 31.05.2018 Numărul total de tineri specialiști la data  indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic plecat din instituţie Numărul total al personalului didactic plecat pe parcursul anului

Posturi vacante la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Motivul plecării personalului didactic Descriere textuală succintă cu indicarea motivelor plecării (conform CM)

Nr. total

Numărul total al personalului didactic (inclusiv director, educator, metodist, conducător 

muzical, psiholog, logoped, cadru didactic de sprijin, etc). Atenție! se calculează automat și va 

corespunde cu suma dintre Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)  și Nr. total fără grad didactic

Cu calificare în domeniul preşcolar (din nr. total)
Numărul total a personalului didactic cu calificare în domeniul preșcolar din numărul total al 

personalului didactic din instituție

Cu alte calificări, dar din domeniul pedagogiei (din nr. total) Numărul total a personalului didactic cu alte calificări, din domeniul pedagogiei

Cu alte calificări Numărul total a personalului didactic cu alte calificări

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)

Numărul total a personalului didactic deținător de grade didactice sau manageriale repartizat 

pe grade didactice: superior, întâi, doi. În cazul când se deține și grad didactic și managerial, 

cadrul didactice se include o singură dată 

Fără grad didactic (Nr. total/din ei tineri specialişti)
Numărul total a personalului didactic fără grad didactic. Numărul total de tineri specialiști fără 

grad didactic din numărul total de personal didactic fără grad didactic

Necesarul de cadre
Descriere textuală succintă a necesarului de cadre: funcții vacante în dependență de calificare, 

nr. de unități

Denumirea funcției
Denumirea funcției nondidactică și auxiliară conform statelor de personal aprobate ale 

instituției. Pentru fiecare funcție nondidactică sau auxiliară se utilizează rând separat

Nr. de angajați Numărul de angajați la funcția dată

Suprafața totală (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a instituției de învățământ

Nr. de blocuri/etaje Numărul de blocuri. Numărul de etaje

Nr. sălilor/ din ele utilizate Numărul total de săli. Numărul de săli utilizate din numărul total

1.4. Alte categorii de personal din  IET (situația la 31.05.2018)

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET (situația la 31.05.2018)

   1.5. Condiţii



Dormitor (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cabinet metodic (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) Numărul de locuri în instituție (copii)

Bucătărie (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a bucătăriei instituției

Punct medical (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a punctului medical

Teren de joacă (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a terenului de joacă

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 
Numărul de săli de sport în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor 

de sport

Sală de festivități (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii de festivități

Manuale, literatură didactică (nr.) Numărul total de manuale și literatură didactică luată la evidență

Literatură artistică (nr.) Numărul total de exemplare de literatură artisitică luată la evidență

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)
Numărul de calculatoare destinate pentru cadre didactice. Numărul de calculatoare destinate 

pentru cadre manageriale

Nr. de table interactive/Proiectoare Numărul de table interactive în instituție. Numărul de proiectoare în instituție

Conectare la Internet (da/nu)/nr. de calculatoare conectate
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de calculatoare conectate la 

rețeaua Internet din numărul total de calculatoare în instituție

Asigurare cu transport (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de canalizare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de încălzire (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Bloc sanitar în interior (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme  locomotorii 

(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Centru de resurse ((da/nu)/metri pătrați)
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de metri pătrați ai suprafeței 

totale a centrului de resurse

Alte săli (nr./metri pătrați) Număr de alte săli în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor

Observații, analize, constatări, nevoi Descriere textuală succintă, în dependenţă de specificul instituţiei

Nr. de copii în grupa/grupele pregătitoare Numărul total de copii evaluaţi în grupa/grupele pregătitoare pentru anul curent de studii

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi igienei personale
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

B. Dezvoltarea socio - emoţională
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

C. Capacităţi şi atitudini în învăţare
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

D. Dezvoltarea limbajului,  comunicării,  citirii şi scrierii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

E. Dezvoltarea cognitivă şi cunoașterea lumii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

II. Domeniul Proces educațional

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 

7 ani/rezultate (conform grilei de apreciere)



    2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea 

tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) pentru anii de 

studii 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

Informație textuală succintă

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

Extrabuget Extrabugetul, în lei

Principalele categorii de cheltuieli Principalele categorii de cheltuieli din bugetul executat

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate din bugetul executat (categorii/cantitate)

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul executat, în lei

Total copii alimentaţi Numărul total de copii alimentați în instituție

    din ei copii cu dizabilități Numărul de copii cu dizabilități alimentați din numărul total de copii alimentați 

Nr. zile-copii Numărul total de zile-copii pe instituție

Numărul de copii scutiți de plată 50% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 50%, din instituție

Numărul de copii scutiți de plată 100% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 100%, din instituție

Succintă descriere
Analiză succintă a cauzelor neexecutării bugetului aprobat, respectarea normelor financiare per 

copil, respectarea normelor fiziologice de consum 

Morbiditatea        Informație textuală succintă

Dotarea cabinetului medical cu inventar necesar Informație textuală succintă

Asigurarea cu medicamente Informație textuală succintă

Respectarea condițiilor sanitaro-igienice Informație textuală succintă

Parteneri Indicarea partenerilor. Pentru fiecare partener se utilizează rând separat

Denumirea Denumirea parteneriatului/proiectului

Impactul
Descriere textuală succintă referitor la impactul parteneriatului/proiectului/colaborării 

implementate

Suma proectului, lei Costul total al proiectului implementat, în lei

Existența OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Denumirea OO* Denumirea Organizației Obștești

Acord de colaborare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

    3.4. Parteneriate colaborări

3.4.1. Proiecte implementate

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2018

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2018

III. Domeniul Management



Cont bancar al OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cotizația de aderare (mărime) Suma unică achitată de către membrii OO* la aderarea în organizație, în lei

Cotizația lunară (mărime) Suma achitată lunar de către membrii organizației obștești, în lei

Suma anuală a donațiilor, lei Suma totală a donațiilor pentru anul curent de studii, în lei

% realizat din suma anuală Suma cheltuită din totalul donațiilor pentru anul curent de studii, în %

Nominalizarea lucrărilor efectuate Denumirea lucrărilor efectuate din donațiile anuale

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate (cantitatea) din donațiile anuale

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale 

pentru cadrele didactice din instituţie 

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din 

instituţie

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor 

de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a 

procesului educaţional)

Procesul instructiv-educativ
Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Procesul instructiv-educativ

Obiective realizate pentru anul de studii 2017-2018. 

Indicatori de rezultat
Descriere textuală succintă

Obiective propuse pentru anul de studii 2018-2019. 

Indicatori de performanță
Descriere textuală succintă

* OO- Organizație obștească (Asociație Obștească, Fundație, etc.)

Analiza SWOT



2017-2018 10 1

2018-2019 13 1

2019-2020 11 1

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă,4- 5 ani Grupă mixtă,6 _-_7 ani

APL

Public

9 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, 2_-7 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s. Vanţina, r-n Soroca

RomănăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019 - 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie 

Soroca

Vanţina

Romaniţa

creşă-grădiniţă

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1



2017-2018 10 10 10 0 89,0%

2018-2019 13 13 13 0 96,0%

2019-2020 11 11 11 0 94,0%

3 3

1 1

2 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1

1

1

3 3 0 0 0 0 0 3 0

1 1

4 4

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2019

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Bucătar

Asistent de educator

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Nimeni nu pleacă

Toţi copiii din localitate de 2-7 ani frecventează grădiniţă.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Cabinet metodic (da/nu)

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 20

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

0

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 144,2

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

12,5

0,0

Paznic

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

2



0 0,00

0 0

0 0

nu nu

0 0,0

0 0,0

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

nuBloc sanitar în interior (da/nu)

44,0

nuSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

50

0,00

Instituţia nu dispune de calculator cu conectare la internet,  telefonie fixă.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2019

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

Rezultatele monitorizării nu sunt constante, deoarece suntem o instituție sezonieră.

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

0,00%0,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 28

Sală de festivități (metri pătrați)

100,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

C. Capacităţi şi atitudini în 

învăţare

0,00% 0,00%

5

Realizat 100,00% 91,00% 50,00%

9,00% 50,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi 

igienei personale

0,00%

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

D. Dezvoltarea limbajului,  

comunicării,  citirii şi scrierii

0,00%

B. Dezvoltarea socio - emoţională

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

3



50% 100%

13 0 1125 0 0

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

13,00 13,00 9,00

Buget aprobat Buget executat

252,10 252,10

Nu dispunem de  cabinet medical.

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2019

Salariu,alimentaţia,energia electrică.

Morbiditatea        

37,80

Buget planificat 
Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

252,10

Se respectă conform Regulamentului sanitar

Nu suntem asiguraţi cu medicamente.

252,10 81,60

4



Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Educatori cu vechime mare în muncă, cu studii preşcolare.

    3.4. Parteneriate colaborări

Participarea cadrele didactice la seminare, întruniri etc.

Cadrele didactice fără studii superioare şi fără grad didactic.

Plecarea cadrelor didactice din IET. Nespecialişti în domeniu.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul Suma proiectului, lei

5



Balansarea preţurilor la strictul necesar de mărfuri.

Puncte slabe

Participarea cadrele didactice la seminare, întruniri etc. Plecarea cadrelor didactice din IET. Nespecialişti în domeniu.

Ameninţări

Susţinerea materială şi financiară din partea comunităţii locale. Posibilitatea obţinerii de fonduri 

extrabugetare.

Calculator cu conexiune la internet. Dispunem de mobilier nou, scaunele şi mesele corespund vârstei copiilor. Amenajarea terenului de joacă cu 

tobogan. Literatură suficientă.

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

1. Îmbunătățirea condițiilor în IET. Procurarea unui calculator.   Schimbarea ușilor din instituție.

Ameninţări

Planul de dezvoltare strategică. Proiectări conform cerinţelor curriculare.

Varietatea activităţilor curriculare şi extracurriculare. Interesul cadrelor pentru perfecţionare.

Neutilizarea metodelor moderne de lucru cu copii. Neimplicarea părinţilor în procesul educaţional.

 Scăderea natalităţii în comunitate. Copii nepregătiţi de şcoală.

Puncte slabe

Ameninţări

 1. Creşterea calităţii actului instructiv-educativ din unitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Crearea condiţiilor pentru copiii din grădiniţă. Schimbarea a 3 uşi şi ferestrele din grădiniţă.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi

6



1. Îmbunătățirea condițiilor în IET. Procurarea unui calculator.   Schimbarea ușilor din instituție.
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Instrucțiuni privind completarea formularului Raportului de activitate pentru anul de studii 2017-2018, Instituții de educație timpurie

Variabila/domeniul Descrierea variabilei/domeniului

Raion/municipiu

Valori predefinite: 34 raioane/municipii și Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia (se 

alege din lista ascunsă)

Localitate Denumirea completă a localității

Denumirea instituţiei Denumirea completă a instituției de învățământ

Tipul instituţiei Tipul instituției (conform Codului educației)

Fondator/Autoritatea administrativă Fondatorul instituției/în subordinea cui se află instituția

Limba de instruire Limba de instruire (conform Codului educației)

Telefon Număr de telefon al instituției de învățământ

Adresa Adresa poștală a instituției de învățământ

E-mail Adresa e-mail a instituției de învățământ

Adresa web Pagina web a instituției de învățământ

Tipul de proprietate Valori predefinite: public; privat (se alege din lista ascunsă)

Program de activitate Intervalul de timp în care activează instituția

Nr. total de copii în IET Numărul total de copii din IET, la 31.05 (se calculează automat)

Nr. total de grupe în IET Numărul total de grupe în IET, la 31.05, inclusiv și grupele mixte

Real existenți
Numărul de copii real existenți în district, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Înscriși în IET
Numărul de copii care au fost înscriși în IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

Frecventează IET
Numărul de copii care frecventează IET, pe vârste, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru 

grupele mixte

din ei cu dizabilitate Numărul total de copii cu dizabilități, în fiecare tip de grupă, la fel și pentru grupele mixte

Rata, %
Rata frecvenței pe fiecare tip de grupă, din copii înscriși în grupă, la fel și pentru grupele mixte

Nr. copii ce au plecat/vor pleca la școală
Numărul de copii de 6-7 ani, care au plecat la școală la 1 septembrie în anii precedenți și vor 

pleca la școală la 1 septembrie în anul curent

Succintă descriere:
Informație textuală succintă cu privire la cazul în care rata frecvenței copiilor de 6-7 ani este 

mai mică decât 100%, se vor indica motivele și acțiunile întreprinse

Vă rugăm să completaţi câmpurile de culoare verde din foaia 'Formular'  a acestui document (indicată în bara de etichete) în următorul mod: 

- verde de o nuanță deschisă - date textuale;

- verde de o nuanță mai închisă - număr întreg, real sau procent, după caz.

ATENȚIE!!!  Formularul este destinat pentru prelucrarea informațiilor de ordin statistic și general. Includerea și prelucrarea 

ulterioară a datelor cu caracter personal poate fi sancționată în condiţiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind 

Protecţia datelor cu caracter personal

Date generale

I. Domeniul Capacitate instituțională

    1.1. Numărul de copii pe vârste



Total personal didactic/de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 15.09.2017 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 15.09.2017 Numărul total de tineri specialiști la data indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2017 Numărul total a personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic angajat pe parcursul anului Numărul total al personalului didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2017 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Total personal didactic/de conducere  la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic inclusiv de conducere la data indicată

Personal de conducere la 31.05.2018 Numărul total al personalului de conducere la data indicată

Personal didactic la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic la data indicată

Tineri specialiști la 31.05.2018 Numărul total de tineri specialiști la data  indicată

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic de vârstă pensionară la data indicată

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic cu 1-2 ani până la pensie la data indicată

Personal didactic plecat din instituţie Numărul total al personalului didactic plecat pe parcursul anului

Posturi vacante la 31.05.2018 Numărul total al personalului didactic necesar la data indicată

Motivul plecării personalului didactic Descriere textuală succintă cu indicarea motivelor plecării (conform CM)

Nr. total

Numărul total al personalului didactic (inclusiv director, educator, metodist, conducător 

muzical, psiholog, logoped, cadru didactic de sprijin, etc). Atenție! se calculează automat și va 

corespunde cu suma dintre Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)  și Nr. total fără grad didactic

Cu calificare în domeniul preşcolar (din nr. total)
Numărul total a personalului didactic cu calificare în domeniul preșcolar din numărul total al 

personalului didactic din instituție

Cu alte calificări, dar din domeniul pedagogiei (din nr. total) Numărul total a personalului didactic cu alte calificări, din domeniul pedagogiei

Cu alte calificări Numărul total a personalului didactic cu alte calificări

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale (Superior, I, II)

Numărul total a personalului didactic deținător de grade didactice sau manageriale repartizat 

pe grade didactice: superior, întâi, doi. În cazul când se deține și grad didactic și managerial, 

cadrul didactice se include o singură dată 

Fără grad didactic (Nr. total/din ei tineri specialişti)
Numărul total a personalului didactic fără grad didactic. Numărul total de tineri specialiști fără 

grad didactic din numărul total de personal didactic fără grad didactic

Necesarul de cadre
Descriere textuală succintă a necesarului de cadre: funcții vacante în dependență de calificare, 

nr. de unități

Denumirea funcției
Denumirea funcției nondidactică și auxiliară conform statelor de personal aprobate ale 

instituției. Pentru fiecare funcție nondidactică sau auxiliară se utilizează rând separat

Nr. de angajați Numărul de angajați la funcția dată

Suprafața totală (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a instituției de învățământ

Nr. de blocuri/etaje Numărul de blocuri. Numărul de etaje

Nr. sălilor/ din ele utilizate Numărul total de săli. Numărul de săli utilizate din numărul total

1.4. Alte categorii de personal din  IET (situația la 31.05.2018)

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET (situația la 31.05.2018)

   1.5. Condiţii



Dormitor (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cabinet metodic (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) Numărul de locuri în instituție (copii)

Bucătărie (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a bucătăriei instituției

Punct medical (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a punctului medical

Teren de joacă (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a terenului de joacă

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 
Numărul de săli de sport în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor 

de sport

Sală de festivități (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii de festivități

Manuale, literatură didactică (nr.) Numărul total de manuale și literatură didactică luată la evidență

Literatură artistică (nr.) Numărul total de exemplare de literatură artisitică luată la evidență

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)
Numărul de calculatoare destinate pentru cadre didactice. Numărul de calculatoare destinate 

pentru cadre manageriale

Nr. de table interactive/Proiectoare Numărul de table interactive în instituție. Numărul de proiectoare în instituție

Conectare la Internet (da/nu)/nr. de calculatoare conectate
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de calculatoare conectate la 

rețeaua Internet din numărul total de calculatoare în instituție

Asigurare cu transport (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de canalizare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Sistem de încălzire (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Bloc sanitar în interior (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme  locomotorii 

(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Centru de resurse ((da/nu)/metri pătrați)
Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă). Numărul de metri pătrați ai suprafeței 

totale a centrului de resurse

Alte săli (nr./metri pătrați) Număr de alte săli în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a sălii/sălilor

Observații, analize, constatări, nevoi Descriere textuală succintă, în dependenţă de specificul instituţiei

Nr. de copii în grupa/grupele pregătitoare Numărul total de copii evaluaţi în grupa/grupele pregătitoare pentru anul curent de studii

A. Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi igienei personale
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

B. Dezvoltarea socio - emoţională
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

C. Capacităţi şi atitudini în învăţare
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

D. Dezvoltarea limbajului,  comunicării,  citirii şi scrierii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

E. Dezvoltarea cognitivă şi cunoașterea lumii
Se va calcula în baza indicatorilor  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la 

naștere până la 7 ani  din 2010, p. 10-84, raportat la numărul de copii în grupă, în %

II. Domeniul Proces educațional

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 

7 ani/rezultate (conform grilei de apreciere)



    2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea 

tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) pentru anii de 

studii 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

Informație textuală succintă

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

Extrabuget Extrabugetul, în lei

Principalele categorii de cheltuieli Principalele categorii de cheltuieli din bugetul executat

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate din bugetul executat (categorii/cantitate)

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat pentru 6 luni, în lei

   mijloace speciale Suma mijloacelor speciale (donații, aportul părinților etc.) din bugetul executat, în lei

Total copii alimentaţi Numărul total de copii alimentați în instituție

    din ei copii cu dizabilități Numărul de copii cu dizabilități alimentați din numărul total de copii alimentați 

Nr. zile-copii Numărul total de zile-copii pe instituție

Numărul de copii scutiți de plată 50% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 50%, din instituție

Numărul de copii scutiți de plată 100% Numărul total de copii scutiți de plată pentru alimentație în mărime de 100%, din instituție

Succintă descriere
Analiză succintă a cauzelor neexecutării bugetului aprobat, respectarea normelor financiare per 

copil, respectarea normelor fiziologice de consum 

Morbiditatea        Informație textuală succintă

Dotarea cabinetului medical cu inventar necesar Informație textuală succintă

Asigurarea cu medicamente Informație textuală succintă

Respectarea condițiilor sanitaro-igienice Informație textuală succintă

Parteneri Indicarea partenerilor. Pentru fiecare partener se utilizează rând separat

Denumirea Denumirea parteneriatului/proiectului

Impactul
Descriere textuală succintă referitor la impactul parteneriatului/proiectului/colaborării 

implementate

Suma proectului, lei Costul total al proiectului implementat, în lei

Existența OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Denumirea OO* Denumirea Organizației Obștești

Acord de colaborare (da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2018

III. Domeniul Management

    3.4. Parteneriate colaborări

3.4.1. Proiecte implementate

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2018

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor



Cont bancar al OO*(da/nu) Valori predefinite: da; nu (se alege din lista ascunsă)

Cotizația de aderare (mărime) Suma unică achitată de către membrii OO* la aderarea în organizație, în lei

Cotizația lunară (mărime) Suma achitată lunar de către membrii organizației obștești, în lei

Suma anuală a donațiilor, lei Suma totală a donațiilor pentru anul curent de studii, în lei

% realizat din suma anuală Suma cheltuită din totalul donațiilor pentru anul curent de studii, în %

Nominalizarea lucrărilor efectuate Denumirea lucrărilor efectuate din donațiile anuale

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate (cantitatea) din donațiile anuale

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale 

pentru cadrele didactice din instituţie 

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din 

instituţie

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor 

de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a 

procesului educaţional)

Procesul instructiv-educativ
Descriere textuală: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Procesul instructiv-educativ

Obiective realizate pentru anul de studii 2017-2018. 

Indicatori de rezultat
Descriere textuală succintă

Obiective propuse pentru anul de studii 2018-2019. 

Indicatori de performanță
Descriere textuală succintă

* OO- Organizație obștească (Asociație Obștească, Fundație, etc.)

Analiza SWOT



2017-2018 31 2

2018-2019 42 2

2019-2020 44 2

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, 5_-7_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

Primăria comunei Vărăncău

public

10,5 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, 3_-_4 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s,Vărăncău,mun.Soroca

marina.secrii@bk.ru

RomânăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

s.Vărăncău

IET,,Guguță,,

Creșă-grădiniță

023078979,mob.069668113

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1

mailto:marina.secrii@bk.ru
mailto:marina.secrii@bk.ru
mailto:marina.secrii@bk.ru
mailto:marina.secrii@bk.ru
mailto:marina.secrii@bk.ru
mailto:marina.secrii@bk.ru
mailto:marina.secrii@bk.ru
mailto:marina.secrii@bk.ru
mailto:marina.secrii@bk.ru


2017-2018 20 19 19 0 100,0% 12 12 12 0 100,0%

2018-2019 25 22 22 0 100,0% 22 20 19 0 90,0%

2019-2020 28 21 21 0 100,0% 25 23 23 0 100,0%

6 6

1 1

5 5

1 1

1 1

0 0

0 0

0 0

6 5 1 0 0 0 2 4 1

1 1

6 6

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Șef de gospodărie-1

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Bucătar-1

Paznici-2

Asistent al educatorului-3

Lucrător medical-1

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Comparativ cu anii precedenți în grupa mixtă 3-4 ani,numărul de copii este în mediu același.În grupa mixtă 5-7 ani numărul de copii puțin a crescut.Pentru anul de studii 2020-2021 numărul de copii se va 

menține același sau puțin va crește în grupa mixtă 3-4 ani.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 40

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 342m2

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

42,0m2

30,0m2

Spălătoreasă-1

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

2



nu nu

2 2

1 1

da da

nu nu

nu nu

500,0m2

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

32

nu

Avem  nevoie de sală sportivă și de festivități.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

Comparativ cu anul de studii 2018-2019 am constatat că procesul instructi-educativ în anul de studii 2019-2020 este în creștere.Această tendință se observă la toate domeniile,dar mai ales la domeniul A,și 

această creștere este din cauza că anul acesta în grupa pregătitoare avem 7 băieți și 3 fete.

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

21,00%8,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 26

Sală de festivități (metri pătrați)

79,00% 83,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

10

Realizat 92,00% 86,00% 75,00%

14,00% 25,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00%

17,00%

0,00%0,00%

TotalD. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

3



50% 100%

44 125 6

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

69300,00 12899,50

Buget aprobat Buget executat

153500,00 222800,00

Cabinetul medical este dotat cu mobilier:dulap pentru medicamente,dulap pentru haine,masă,scaun.Lipsește un pat pentru bolnavi.

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Salarii,energia electrică,căldura,alimentație,detergenți.

Morbiditatea        

Copii din Iet,,Guguță,,se alimentează de trei ori pe zi:dejunul prânzul,gustarea.Meniul este alcătuit din carne(vită,găină),pește,lactate(brânză,lapte,chefir),fructe,legume.

65756,17

Buget planificat 

Bronșite-4,infecții virale-3.

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

69300,001159900,00

În grădiniță se respectă condițiile sanitaro-igienice.Dimineața la primirea copiilor se petrece filtru de dimineață,dacă copilul a fost bolnav se examinează de lucrătorul medical la întoarcere 

mai aprofundat.În fiecare saptămînă se petrece ziua sanitară.Grădinița dispune de lavuare unde copii conform cerințelor sanitaro-igienice se spală pe mâini.Personalul didactic și cel auxiliar 

trece conform graficului controlul medical.

Primăria ne asigură trimestrial cu medicamente și dezinfectanți.

1159900,00 425381,80
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Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Grădinița dispune de personal didactic calificat.Fiecare cadru didactic își realizează activitatea conform 

standartelor porofesionale pentru cadrele didactice,dispun de hărțile proiectului pentru fiecare lună,în 

fiecare săptămână completează proiectele zilnice.Participă la ședințe metodice,consilii profesorale.

    3.4. Parteneriate colaborări

Participarea mai activă a cadrelor didactice la seminare raionale,cursuri de formare continue,asistări la 

activități publice.

Nu toate cadrele didactice dispun de grade de calificare și studii superioare.

Lipsa TIC pentru predarea la distanță.Instruirea cadrelor didactice pentru predarea la distanță.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

5



Lipsa spațiului pentru încadrarea tuturor copiilor în procesul educațional.

Puncte slabe

Participarea mai activă a cadrelor didactice la seminare raionale,cursuri de formare continue,asistări la 

activități publice.

Lipsa TIC pentru predarea la distanță.Instruirea cadrelor didactice pentru predarea la distanță.

Ameninţări

Atragerea de fonduri pentru îmbunătățirea bazei materiale.

Nu dispunem de un proiector,sală de festivități și sportivă.Grădinița dispune de bază materială bună.Este dotată cu mobilier conform vîrstei.Activitățile se petrec în 

sali de grupă bine amenajate cu materiale ilustrative,materiale didactice,rechezite.Dormitaorele sunt dotate 

cu paturi cu două nivele.Copii servesc masa în sălile de grupă.

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

1. Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă. Partiparea la cursuri de formare a tuturor cadrelor didactice.                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Crearea condițiilor de lucru pentru educatori la distanță.  Procurarea tehnicei peformante  pentru a eficientiza lucru la distanță                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Îmbunătățitea condițiilor de joacă a copiilor. Procurarea jucăriilor pentru copii din surse extrabugetare(participarea la concursuri, proiecte.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Implicarea mai activă a părinților în activitățile propuse de cadrele didactice.  Organizarea ședințelor cu părinții în scopul eficientizării lucrului la distanță                                                                                                                                                                                                                      

5. Îmbunătățirea bazei materiale a grădiniței. Procurarea centrelor în salile de grupă                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6. Lucrări de reparație și reconstrucție a unor obiecte de pe teritoriul grădiniței.  Repatația blocului pentru păstrarea lemnului și cărbunelui. Reconstruirea gardului din perimetrul grădiniței.  

Ameninţări

Procesul instructic-educativ se petrece conform particularităților de vîrsta a fiecărui copil.În fiecare grupă s-

au petrecut câte două ore publice.S-au organizat activități tematice,,Toamna aurie,,,,Anul-Nou 

2020,expoziție tematică,,Mărțișor 2020,,

Pentru anul de studii 2020-2021 ne propunem să petrecem  mai multe ore publice,activități 

extracuriculare,șezători,expoziții tematice.Implicarea părinților în luarea deciziilor ce țin de organizarea 

timpului liber a copiilor și alimentației corectă a copiilor.

Nu dispunem de destul spațiu pentru organizarea activităților exrtracurriculare și activităților sportive.

Scădrea numărului de copii în grădiniță.

Puncte slabe

Ameninţări

1. Perfecționarea sistemului de instruire continuă a educatorilor,dezvoltarea deprinderilor manageriale și profesionale în vederea perfecționării serviciilor ce țin de educația și dezvoltarea timpurie a copilului.  În 

anul de studii 2019-2020 la cursuri de formare continuă a participat un educator Vasilean Lilea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Îmbogățirea conoștinșelor,perfecționarea tehnologiilor și creșterea calității învățării copiilor. Pentru creșterea calității învățării s-au procurat un televizor în grupa mică și un calculator pentru toate cadrele 

didactice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Dezvoltarea creativității copiilor prin  familiarizarea cu cartea și lectura organizată. A fost organizată o activitate de creație a scriitorului Grigore Vieru cu biblioteca sătească                                                                                                                                                                                                                     

4. Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale. Procurarea unor panouri ilustrative în salile de grupă .        

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi
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1. Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă. Partiparea la cursuri de formare a tuturor cadrelor didactice.                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Crearea condițiilor de lucru pentru educatori la distanță.  Procurarea tehnicei peformante  pentru a eficientiza lucru la distanță                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Îmbunătățitea condițiilor de joacă a copiilor. Procurarea jucăriilor pentru copii din surse extrabugetare(participarea la concursuri, proiecte.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Implicarea mai activă a părinților în activitățile propuse de cadrele didactice.  Organizarea ședințelor cu părinții în scopul eficientizării lucrului la distanță                                                                                                                                                                                                                      

5. Îmbunătățirea bazei materiale a grădiniței. Procurarea centrelor în salile de grupă                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6. Lucrări de reparație și reconstrucție a unor obiecte de pe teritoriul grădiniței.  Repatația blocului pentru păstrarea lemnului și cărbunelui. Reconstruirea gardului din perimetrul grădiniței.  
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2017-2018 78 4 19 15 15 0 79,0%

2018-2019 84 4 24 16 16 0 67,0%

2019-2020 83 4 33 18 18 0 55,0%

2017-2018 22 22 22 0 100,0% 24 24 24

2018-2019 29 21 21 1 72,0% 26 26 26

2019-2020 22 21 21 1 95,5% 21 21 21

Denumirea instituţiei ,,Prichindel,,

Tipul instituţiei de stat

Fondator/Autoritatea administrativă APL

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Instituții de educație timpurie

Date generale

Raion/municipiu Soroca

Localitate s. Vasilcău

E-mail cioca_nina @mail.ru

Adresa web nu

Tipul de proprietate public

Limba de instruire română

Telefon 0230-48134

Adresa s. Vasilcău, r-l Soroca

Program de activitate 10,5 ore

I. Domeniul Capacitate instituțională

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Nr. total 

de copii 

în IET

Nr. total 

de grupe 

în IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

Real 

existenți

Înscriși 

în IET

Frecvent

ează IET

din ei cu 

dizabilita

te

Rata, %
Real 

existenți

Anul de 

studii

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Real 

existenți

Înscriși 

în IET

Frecvent

ează IET

din ei cu 

dizabilita

te

Rata, %
Real 

existenți

Înscriși 

în IET

Frecvent

ează IET

Anul de 

studii

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței



2017-2018

2018-2019

2019-2020

9

1

8

1

0

1

0

9

9 9 0 0 0 1 8 0 0

1 2

6 5

Frecvent

ează IET

Succintă descriere:

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019 Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilita

te

Rata, %
Real 

existenți

Înscriși 

în IET

Frecvent

ează IET

Anul de 

studii

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

Real 

existenți

Înscriși 

în IET

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Personal didactic angajat pe parcursul anului Personal didactic plecat din instituţie

Personal didactic necesar la 15.09.2020 Posturi vacante la 31.05.2020

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Personal de conducere la 15.09.2019 Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 15.09.2019 Personal didactic la 31.05.2020

Tineri specialiști la 15.09.2019 Tineri specialiști la 31.05.2020

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019 Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogi

ei (din nr. 

total)

Cu alte 

calificări
Superior I

Personal didactic (inclusiv director, 

educator, metodist, conducător muzical, 

psiholog, logoped, cadru didactic de 

sprijin, etc)

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

   1.5. Condiţii

Suprafața totală (metri pătrați) 458,0

II

Fără grad didactic

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

Nr. total

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Nr. de blocuri/etaje

Nr. sălilor/ din ele utilizate



1 60,00

2 1

0 0

da da

1 32,0

1 60,0

Cabinet metodic (da/nu) da

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 140

Dormitor (da/nu) da

Teren de joacă (metri pătrați)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Sală de festivități (metri pătrați) 60,00

Bucătărie (metri pătrați) 40,0

Punct medical (metri pătrați) 18,0

Manuale, literatură didactică (nr.) 400

Literatură artistică (nr.) 180

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Nr. de table interactive/proiectoare

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Asigurare cu transport (da/nu) da

Bloc sanitar în interior (da/nu) da

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu) da

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu) da

Sistem de canalizare (da/nu) da

Sistem de încălzire (da/nu) da

II. Domeniul Proces educațional

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Nr. de 

copii în 

grupa/gru

pele 

pregătitoa

re

Grila de apreciere

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi 

fortificarea sănătăţii 

B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

În curs de realizare 0,00% 0.00%18

Nerealizat 0,00% 0,00%

Realizat 100,00% 100,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori 

constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

Ca și în anii de studii precedenți procesul educativ-instructiv din instituție a fost orientat spre realizarea obiectivelor educației timpurii 

centrate pe copil, prin crearea condițiilor optime pentru realizarea cerințelor curriculare și a SÎDC, prin implicarea copiilor într-un proces 

de învățare activă, experiențială.   In comparatie cu anul de studii 2018-2019 in anul curent dezvoltarea copiilor pe domenii este in 

crestere.La domeniul A,Cau atis cele mai bune performante,la domeniul D rezultatele sunt mai joase,ceia ce da dovada ,ca la domeniul dat 

trebue de lucrat mai mult. Acestui domeniu i se va acorda prioritate în planificarea și organizarea ulterioară a activităților educative, dar și 

în formarea cadrelor didactice.



Buget planificat Buget aprobat Buget executat Extrabuget Principalele categorii de cheltuieli

III. Domeniul Management

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Reparații curente

2633,7 mii lei 2633,7 mii lei 813,6mii lei 0,00 Alimementația copiilor

Remunerarea muncii

Procurarea materialelor didactice

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Buget planificat mijloace speciale Buget aprobat mijloace speciale Buget executat

Succintă descriere:

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Morbiditatea        

Morbiditatea in anul 2019-2020  fata de anul trecut este in descrestere.In anul 2019 au absentat  pe caz de boala 86 cazuri , dintre care 77 cazuri la copii de peste 3 ani. 

Cel mai des întîlnite sunt cazurile de boli ale sistemului respirator - 68 cazuri.

529,2 mii lei 137,7 mii lei 529,2 mii lei 137,7 mii lei 80,8 mii lei

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Cabinetul medical este dotat  cu cele necesare,pentru a acorda primul ajutor in caz de necesitate.

Asigurarea cu 

medicamente

În fiecare an și după necesitate.



    3.4. Parteneriate colaborări

3.4.1. Proiecte implementate

Parteneri Denumirea

Asigurarea cu 

medicamente

În fiecare an și după necesitate.

Respectarea 

condițiilor sanitaro-

igienice

Corespund normelor sanitare în vigoare.

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare Securitatea copiilor în atenția comunității,,

Primăria comunei Vasilcău Reparația cosmetică în sălile de grupă, 

imlimentarea proiectului de îngrădire a terenului 

Denumirea OO* nu

Acord de colaborare (da/nu) nu

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu) nu

Cotizația lunară (mărime) nu

Suma anuală a donațiilor, lei nu

Cont bancar al OO*(da/nu) nu

Cotizația de aderare (mărime) nu

% realizat din suma anuală nu

Analiza SWOT

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 



Puncte tari

  Cadre didactice calificate,  bine pregătite. Cadrele didactice crează un mediu de învățare ce 

favorizează un climat educațional stimulativ confort psihologic și atitudine pozitivă față de 

învățare.                                                                                         Abordează integrat conținuturile 

curriculare,pun accent pe implimentarea strategiilor didactice centrate pe copil.

Cursuri de formare continuă, rezultate bune în domeniul profesional.  Formarea continuă a 

cadrelor didactice prin activități metodice în instituție.   Schimb de experiență cu alte instituții 

de educație timpurie.      Motivarea cadrelor didactice de a participa la cursuri de formare 

acreditate. 

Oportunități de finanțare a construcției unui gard în jurul grădiniței.   Baza tehnico-materială 

în continuă schimbare și modernizare .    Colaborarea cu părinții, DETS  ,APL.                                                                                                         

Stimularea personalului didactic în scopul elaborării de proiecte cu finanțare externă.  

Oportunităţi

    Procesul instructiv-educativ

Puncte tari

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Obtinerea proiectului de renovare a blocurilor sanitare, bucătăriei, spălătoriei. Mobilier 

adecvat în majoritatea  sălilor  de grupă.                                                                                                                                    

Grupe asigurate cu material didactic,jucării, literatură metodică pentru organizarea 

procesului educațional la nivel satisfăcător.                                                                                                                            

Asigurarea cabinetului metodic cu mijloace de instruire, material didactic, literatură artistică 

și metodică, calculator, conectare la internet,xerox.                                                                                                   

Terenuri de joc,pavilioane pentru fiecare grupă.

Inbunatatirea evidentei documentatiei in grupele de virsta,  planificarea conform noului 

curriculum, cresterea nivelului de dezvoltare a cadrelor didactice in cadrul activitatii educativ-

instructive.Abordarea holistă a procesului educațional.                                                                                                      

Utilizarea SÎDC în planificarea/organizarea /evaluarea procesului educativ-instructiv.                            

Planificarea    procesului educativ-instructiv pornind de la particularitățile de vârstă și 

individuale ale copiilor.                                                                                                                                                                                  

Elaborarea de proiecte tematice ce abordează integrat conținuturile învățării.                                             Formarea profesională a cadrelor didactice, dezvoltarea managementului grupei, schimbul de 

bune practici între cadre didactice, instituții.  Creșterea calității mediului educațional prin 

atragerea de fonduri,implicarea în proiecte bugetare și extrabugetare.                                                                                                                                                          

Implicarea activă a familiei în procesul educațional.                                                                                              

Dezvoltarea nivelului profesional al cadrelor didactice prin formare continuă.   

Oportunităţi



     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Tehnologii pedagogice contemporane -mijloc eficient al activitatii educativ instructive cu copii de virsta prescolara.Valoarea creativitatii   prescolarilor in cadrul activitatii de arta plastica 

.Activitatea de munca in dezvoltzrea armonioasa a prescolarilor.   Formarea deprinderilor de sanatate si igiena la prescolari in cadrul activitatilor .   .Activitatea de educatie fizica -factor de 

sanatate in dezvoltarea copiilor. 

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

 Obiective:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Asigurarea mediului educațional stimulativ, a unui climat de siguranță fizică și psihică propice  dezvoltării personalității copiilor..

 Abordarea procesului educativ-instructiv din perspectiva adaptării acestuia la nevoile copiilor și  a abordării holiste a dezvoltării acestora , prin implimentarea strategiilor centrate pe copil.

 Orientarea și desfășurarea activității de formare continuă și de consiliere a cadrelor didactice spre dezvoltarea profesională a acestora și creșterea calității actului educațional .                                                    

Crearea de parteneriate social interactive cu familia și comunitatea în scopul pregătirii copiilor pentru integrarea optimă în activitatea școlară și viața socială.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Indicatori de performanță:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Îmbunătățirea bazei didactico-materiale a grupelor.                                            



17 17 17 0 100,0%

22 21 21 0 95,5%

23 23 23 0 100,0%

0 100,0%

0 100,0%

0 100,0%

,,Prichindel,,

de stat

APL

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Instituții de educație timpurie

Date generale

Soroca

s. Vasilcău

cioca_nina @mail.ru

nu

public

română

0230-48134

s. Vasilcău, r-l Soroca

10,5 ore

I. Domeniul Capacitate instituțională

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupa I mică, 2-3 ani

Rata, %
Real 

existenți

Înscriși 

în IET

Frecvent

ează IET

din ei cu 

dizabilita

te

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Înscriși 

în IET

Frecvent

ează IET

din ei cu 

dizabilita

te

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupa mare, 5-6 ani Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Înscriși 

în IET

Frecvent

ează IET

din ei cu 

dizabilita

te

Rata, %

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

din ei cu 

dizabilita

te

Rata, %
Real 

existenți

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței



9

1

8

1

0

1

1

0

1

2

6

2

1

1

2

3

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020 Motivul plecării cadrelor didactice

Rata, %
Real 

existenți

Înscriși 

în IET

Frecvent

ează IET

din ei cu 

dizabilita

te

Rata, %

din ei cu 

dizabilita

te

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Necesarul de cadre Denumirea funcției
Nr. de 

angajați

Lengereasă

Paznici

Operatori-cazane cu gaz

Nu este necesar de 

cadre didactice.

Intendent

Bucătari

Asistenți de educatori

Dădace

Spălătoreasă

Necesarul de cadre auxiliare și 

nondidactice

Nr. de 

unități



Observații, analize, constatări, nevoi

II. Domeniul Proces educațional

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii 

şi scrierii

D. Dezvoltarea cognitivă 

7,80% 8,00%

0,00% 0,00%

92,20% 92,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori 

constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

Ca și în anii de studii precedenți procesul educativ-instructiv din instituție a fost orientat spre realizarea obiectivelor educației timpurii 

centrate pe copil, prin crearea condițiilor optime pentru realizarea cerințelor curriculare și a SÎDC, prin implicarea copiilor într-un proces 

de învățare activă, experiențială.   In comparatie cu anul de studii 2018-2019 in anul curent dezvoltarea copiilor pe domenii este in 

crestere.La domeniul A,Cau atis cele mai bune performante,la domeniul D rezultatele sunt mai joase,ceia ce da dovada ,ca la domeniul dat 

trebue de lucrat mai mult. Acestui domeniu i se va acorda prioritate în planificarea și organizarea ulterioară a activităților educative, dar și 

în formarea cadrelor didactice.



50% 100%

83 1 1905 0 0

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

III. Domeniul Management

Reparații curente

Alimementația copiilor

Remunerarea muncii

Procurarea materialelor didactice

Buget executat

36,6 mii lei

Morbiditatea in anul 2019-2020  fata de anul trecut este in descrestere.In anul 2019 au absentat  pe caz de boala 86 cazuri , dintre care 77 cazuri la copii de peste 3 ani. 

Cel mai des întîlnite sunt cazurile de boli ale sistemului respirator - 68 cazuri.

mijloace speciale

Total 

copii 

alimentaţ

i

din ei 

copii cu 

dizabilită

ți

Nr. zile-

copii

Numărul de copii 

scutiți de plată 

80,8 mii lei

Cabinetul medical este dotat  cu cele necesare,pentru a acorda primul ajutor in caz de necesitate.

În fiecare an și după necesitate.



Impactul
Suma proiectului, 

lei

În fiecare an și după necesitate.

Corespund normelor sanitare în vigoare.

Îngrădirea teritoriului IET,,Prichindel,, cu 130 m de gard-metal forjat 138,497,24 lei

Susținere financiară. 60 ,000,00lei

Nominalizarea lucrărilor efectuate Bunuri procurate

Analiza SWOT

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 



Puncte slabe

Persista lipsa cadrelor auxiliare. Fluctuația de cadre ce afectează calitatea procesului 

educațional.   Slaba motivare a personalului didactic pentru dezvoltare profesională din cauza 

salariului mic.         

 Conservatorismul unor cadre didactice și rezistența la schimbare.                                                                     

Neîncadrarea în câmpul  muncii a absolvenților instituțiilor pedagogice.                                                    

-  Fluctuația cadrelor datorită salariului nemotivant, lipsa locului de trai stabil.                                                                    

Scăderea motivației și interesului pentru activitățile profesionale(elaborare  de materiale 

didactice, pregătirea cu profesionalism a activităților, colaborarea cu părinții)

Lipsa suportului  financiari pentru asigurarea materialelor didactice necesare. Resurse 

financiare insuficiente pentru ridicarea bazei tehnico-materiale și didactice a instituției.   

Gradul scăzut de implicare a cadrelor didactice în elaborarea de materiale didactice , 

asigurarea didactică a grupelor.                                                                                                                                                

Populația comunității  indiferentă față de instituție, deseori deteriorând atributele de pe 

terenul de joc.

Ameninţări

    Procesul instructiv-educativ

Puncte slabe

Ameninţări

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte slabe

  Mobilier în sala de muzică, cabinet metodic, în unele grupe învechit .                                                                                                                                    

Tehnică depășită la blocul alimentar, spălătorie.                                                                                                                           

Material didactic insuficient .                                                                                                                                           

Lipsa unei săli de sport.

Planificarea si inbunatatirea competentei in activitatea cu familia. Insuficiența de materiale 

didactice, jucării, literatură metodică și pentru copii.   Lipsa creativității în planificarea și 

organizarea activităților de învățare.  Dificultăți în realizarea procesului educațional 

diferențiat și individualizat.                                                       Conservatismul unor cadre 

didactice privind schimbările în organizarea procesului educațional.           Implimentarea 

insuficientă a tehnologiilor centrate pe copil.                                                                         Slaba 

implicare a părinților în procesul educativ-instructiv. Lipsa de colaborare între unii părinți cu cadrele didactice.  Cadre didactice debutante slab 

pregătite, ce necesită asistență metodică.  Lipsa de interes a unor părinți  față de procesul 

educațional.  

Ameninţări



     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Tehnologii pedagogice contemporane -mijloc eficient al activitatii educativ instructive cu copii de virsta prescolara.Valoarea creativitatii   prescolarilor in cadrul activitatii de arta plastica 

.Activitatea de munca in dezvoltzrea armonioasa a prescolarilor.   Formarea deprinderilor de sanatate si igiena la prescolari in cadrul activitatilor .   .Activitatea de educatie fizica -factor de 

sanatate in dezvoltarea copiilor. 

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

 Obiective:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Asigurarea mediului educațional stimulativ, a unui climat de siguranță fizică și psihică propice  dezvoltării personalității copiilor..

 Abordarea procesului educativ-instructiv din perspectiva adaptării acestuia la nevoile copiilor și  a abordării holiste a dezvoltării acestora , prin implimentarea strategiilor centrate pe copil.

 Orientarea și desfășurarea activității de formare continuă și de consiliere a cadrelor didactice spre dezvoltarea profesională a acestora și creșterea calității actului educațional .                                                    

Crearea de parteneriate social interactive cu familia și comunitatea în scopul pregătirii copiilor pentru integrarea optimă în activitatea școlară și viața socială.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Indicatori de performanță:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Îmbunătățirea bazei didactico-materiale a grupelor.                                            



2017-2018 28 2

2018-2019 27 2

2019-2020 28 2

2017-2018 14 14 14 0 100,0% 14 14 14 0 100,0%

2018-2019 12 12 12 0 100,0% 15 15 15 0 100,0%

2019-2020 15 15 15 0 100,0% 13 13 13 0 100,0%

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

s. Visoca

IPLT Visoca

Grupe pregătitoare

52-2-66

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s. Visoca

sm.visoca@.rambler.ru

românăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

14

15

13

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, _-_ ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Public

6 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani
1
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2017-2018

2018-2019

2019-2020

3 3

0 0

3 3

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1

3 3 0 0 0 0 3 0 0

1 1

3 3

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

0,0

0,0

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 145,4

nu

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 40

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET
Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Situatia personului didactic este stabila.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Ajutor de educator

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

2



0 0,00

0 0

0 0

nu nu

0 0,0

0 0,0

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

nuBloc sanitar în interior (da/nu)

61,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,60% 1,80%

13

Realizat 88,50% 69,70% 54,00%

29,70% 44,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

da

nu

39,00%11,50%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 25

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

Procesul instructiv-educativ este în creștere datorită muncii depus de către cadrele didactice și lucrul părinților cu copiii acasă. În fiecare an avem copii care pleacă la școală.

III. Domeniul Management

Extrabuget

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

40,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

50

0,00

Avem nevoie de o grădiniță cu toate comoditățile pentru copii : cu conectare la 

internet , asigurata cu calculatoare moderne, asigurat cu conditii pentru copiii cu 

probleme locomotorii.  Amenajarea unui teren de joacă.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

3



50% 100%

28

Serviciu bancare 2538,8

260700,00 113843,07

Se respectă zilnic.

Suntem asigurați cu medicamente de prim ajutor.

260700,00

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Salariu 109319,3

Deplasari 1955,10

Morbiditatea        

Mai multe fructe si legume.

Buget planificat 

0

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Procurarea combustibilului,carburanti  69200,00

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

33400,00 5734,00

Buget aprobat Buget executat

81800,00 81800,00

Nu avem cabinet medical. Ne folosim de cabinetul din IPLT Visoca.

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

4



 3 studii

Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

Denumirea OO*

Acord de colaborare (da/nu)

Cotizația de aderare (mărime)

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Parteneri

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Personalul didactic competent : 3 au grad didactic ; 3- studii superioare.                                                   

Cadrele didactice tratează copiii în mod echitabil adaptând cerințele la posibilități.

    3.4. Parteneriate colaborări

Formarea cadrelor didactice la diferite seminare,cursuri de perfectionare etc.                                           

Varietatea literaturii de specialitate

Lucru cu copiii cu CES 

Implicarea parintilor a copiilor cu CES in procesul instructiv-educativ

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

5



 

Puncte tari

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Crearea unor conditii optime de invatare pentru prescolari prin modernizarea spatiilor.                                                                                                                                                                                             Sporirea calitatii 

procesului instructiv-educativ, in contextul noii viziuni pedagogice asupra copilului si educatiei timpurii.                                                                                                                        Dezvoltarea profesionala a cadrelor 

didactice                                                 

Ameninţări

Procesul instructiv-educativ se realizeaza in baza curriculei. Conform planului zilnic se organizeaza cu  

copiii activitati integrate , jocuri,plimbari.                                                                                                 In baza 

Standardelor  de invatare asiguram  o monitorizare si o evaluare eficienta a dezvoltarii copilului.

Organizarea seminarelor, meselor rotunde, intrunirile metodice raionale.                                         Schimb de 

experienta cu cadrele didactice din raion.

Lipsa terenului de joc, lipsa salii festive.

Natalitatea joasa din cauza plecarii peste hotare a populatiei. Lipsa de timp si neimplicarea parintilor

Puncte slabe

Ameninţări

Cresterea calitatii si mentinerea actualitatii activitatii cadrelor didactice.                                                                                                                                                                                                                             Implicarea 

parintilor - copii- educator - comunitate in procesul instructiv-educativ                                                                                                                                                                                                         Utilizarea metodelor 

moderne, ca instrument de invatare.                                                                                                                                                                                                                                                   Imbunatatirea constanta a 

procesului instructiv-educativ                                                                     

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Lipsa gradinitei cu grupe complete in localitate

Puncte slabe

Formarea cadrelor didactice la diferite seminare,cursuri de perfectionare etc.                                           

Varietatea literaturii de specialitate

Implicarea parintilor a copiilor cu CES in procesul instructiv-educativ

Ameninţări

Asigurarea grupelor cu diferite materiale necesare, literatura

Lipsa calculatorului ,proiector, conectare la internetDispunem de mobilier pentru copii. Asigurati cu materiale si literatura didactica

6



Crearea unor conditii optime de invatare pentru prescolari prin modernizarea spatiilor.                                                                                                                                                                                             Sporirea calitatii 

procesului instructiv-educativ, in contextul noii viziuni pedagogice asupra copilului si educatiei timpurii.                                                                                                                        Dezvoltarea profesionala a cadrelor 

didactice                                                 

7



2017-2018 18 1

2018-2019 18 1

2019-2020 18 1

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Anul de 

studii

Anul de 

studii

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Voloave

Ciupercuța

Creșă-grădiniță

68386936

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s.Voloave, r.Soroca

lorachetrari@gmail.com

RomânăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, 3_-_7 ani

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Primăria Parcani

Public

9 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, _-_ ani
1
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mailto:lorachetrari@gmail.com
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2017-2018 45 18 18 0 100,0%

2018-2019 44 18 18 0 100,0%

2019-2020 46 18 17 0 95,0%

2 2

1 1

1 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1

1

1

2 2 0 0 0 0 1 1 0

1 1

5 5

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

36,0

Paznic

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 110,0

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 45

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET
Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

Instituția preșcolară din localitate are o capacitate de 45 de locuri. La moment pe listă sunt înscriși 18  copii (care formează o grupă mixtă de 3-7 ani), dintre care frecventează regulat 17.  Rata frecvenței 

depinde de mai mulți factori, unul dintre care este migrația din sat la oraș sau chiar peste hotarele țării.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Bucătar

Asistent de educator

Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

2



nu

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)

94,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

5

Realizat 100,00% 93,00% 85,00%

7,00% 15,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

nu

nu

6,00%0,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 40

Sală de festivități (metri pătrați)

II. Domeniul Proces educațional

Tendința procesului instructiv-educativ pentru anii de studii  2019-2020 este în creștere, datorită perfecționării continue a personalului didactic și folosirea eficientă a  fișei de monitorizare. Persistă 

îmbunătățirea procesului instructiv-educativ unde este stimulată dezvoltarea copilului în toate domeniile indicate de către standarte, s-au pus bazele învățării permanente, unde este conturat profilul 

copilului pe care ni-l dorim la finalizarea grădiniței, ținind cont de unicitatea și proiectarea în vîrstă a copilului de azi.

III. Domeniul Management

Extrabuget

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

190,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

43

Reînoirea inventarului

Reparația gardului grădiniţei

Conectarea aragazului la gaz natural

Reparaţia capitală a încăperilor

Aprovizionarea cu jucării şi atribute de joc

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

3



50% 100%

17 0 2050 0 0

483900,00 195483,93

Permanentă: asigurarea cu dezinfectanți, clorură de var, septocnional

Apa potabilă corespunde normelor

Permanent dispunem de medicamentele necesare pentru primul ajutor

483900,00

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

Morbiditatea        

Majorarea plății pentru alimentație a acționat pozitiv la alimentația calitativă și sănătoasă  a copiilor.

1624,00

Buget planificat 

11

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

22000,00 22000,00 448,00

Buget aprobat Buget executat

80000,00 80000,00

Nu avem cabinet medical

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

4



Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

Denumirea OO*

Acord de colaborare (da/nu)

Cotizația de aderare (mărime)

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Parteneri

Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Standardele profesionale pentru cadrele didactice reprezintă un reper important în monitorizarea calității 

pregătirii profesionale a cadrelor didactice  din sistemul de educație timpurie.

Personal didactic cu peste 20 de ani experiență

    3.4. Parteneriate colaborări

Organizarea unor schimburi de experiență cu colegii din raion, țară

Varietatea cursurilor de formare și perfecționare organizate 

Întîlniri frecvente a cadrelor didactice-părinți-copii

Lipsa unor  cadre didactice tinere cu  deschidere spre limbi străine

Cunoașterea parțială a calculatorului, lipsa unui centru de instruire pentru cadrele didactice

Instabilitatea politică

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

5



Puncte tari

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Atragerea investițiilor din surse extrabugetare                                                                                                                                                                                                                                                                              Evitarea 

exprimărilor, prejudecăţilor  de tip discriminator şi încurajarea diversităţii

Dezvoltarea personalităţii copilului sub premise ,,învaţă-l să înveţe singur

Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, activi, cooperanţi, care să se adapteze uşor la regimul 

şcolar şi la orice situaţie din viaţă

Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor se face într-un mediu sigur prin întărirea parteneriatului cu părinţii

Formarea personalităţii copilului ţinând cont de nivelul său propriu de dezvoltare, de nevoile sale afective şi de activitatea sa fundamentală- jocul

Ameninţări

Implementarea  curriculumului  nou

Planul de  dezvoltare  strategică

Lucrul  metodic  cu utilizarea noilor tehnici de lucru

Parteneriatul  cu  părinţii  la  implementarea  curriculumului  nou

Baza didactico-materială  modernă (literatură nou primită, tablouri,  jucării)

 Strategii  de  lucru  moderne

Creșterea cantității și calității materialelor didactice confecționate sau achiziționate

Îmbunătățirea calității demersului didactic în vederea pregătirii copiilor pentru școală, pentru viață, pentru 

sănătate

Dezvoltarea relațiilor comunitare și de parteneriat

Pregătirea calitativă continuă a cadrelor didactice 

Asigurarea unei educații inclusive

Participarea educatorilor la concursurile raionale 

Migrația populație

Frecvența redusă

Puncte slabe

Ameninţări

Implementarea standartelor educaționale pentru educația timpurie

Asigurarea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea fizică, psihică, morală şi intelectuală a copiilor

Şanse egale de dezvoltare globală şi intelectuală a tuturor copiilor

Dezvoltare de parteneriate cu: familia, comunitatea

Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice în cheia exigenților didacticii moderne

Crearea condițiilor optime de educație și instruire a copiilor în instituția preșcolară                                                                                                                                                                                                                          

Optimizarea și progresul vieții întregii comunități

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Lipsa finanţelor

Puncte slabe

Organizarea unor schimburi de experiență cu colegii din raion, țară

Varietatea cursurilor de formare și perfecționare organizate 

Întîlniri frecvente a cadrelor didactice-părinți-copii

Instabilitatea politică

Ameninţări

Reparaţia capitală a încăperilor

Aprovizionarea cu jucării şi atribute de joc

Extinderea relaţiilor de parteneriat cu APL, alte ONG-uri, cu alte grădiniţe din raion, ţară

Uzura inventarului

Aprovizionarea grădiniţei cu apă potabilă

Tencuiala deteriorată a zidului pe care este fixat gardul

Conectarea aragazului la gaz natural

Achiziționarea obiectelor pentru dotare

Localul grădiniţei

Suprafaţa terenului

Spațiul de joacă disponibil pentru toți copiii
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Atragerea investițiilor din surse extrabugetare                                                                                                                                                                                                                                                                              Evitarea 

exprimărilor, prejudecăţilor  de tip discriminator şi încurajarea diversităţii

Dezvoltarea personalităţii copilului sub premise ,,învaţă-l să înveţe singur

Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, activi, cooperanţi, care să se adapteze uşor la regimul 

şcolar şi la orice situaţie din viaţă

Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor se face într-un mediu sigur prin întărirea parteneriatului cu părinţii

Formarea personalităţii copilului ţinând cont de nivelul său propriu de dezvoltare, de nevoile sale afective şi de activitatea sa fundamentală- jocul
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2017-2018 49 2 23 20 20 0 100,0%

2018-2019 49 2 28 24 24 0 100,0%

2019-2020 45 2 19 17 17 0 100,0%

2017-2018 6 6 6 0 100,0%

2018-2019 12 12 12 0 100,0%

2019-2020 8 7 7 0 100,0%

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Grupă mixtă, _-_ ani Grupă mixtă, 5_-7 ani

APL

public

10,5 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

6

12

7

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupă mixtă, 2_-4 ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s. Volovita, r. Soroca

inna.leontoae@mail.ru

romanaLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Volovita

IET ,,Andries''

IET 

23046466

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1

mailto:inna.leontoae@mail.ru
mailto:inna.leontoae@mail.ru
mailto:inna.leontoae@mail.ru
mailto:inna.leontoae@mail.ru
mailto:inna.leontoae@mail.ru
mailto:inna.leontoae@mail.ru
mailto:inna.leontoae@mail.ru
mailto:inna.leontoae@mail.ru
mailto:inna.leontoae@mail.ru


2017-2018 23 23 23 0 100,0%

2018-2019 13 13 13 0 100,0%

2019-2020 21 21 21 0 100,0%

5 5

1 1

4 4

1 1

1 1

1 1

0 0

0 0

1

1

1

1

1

2

1

5 3 2 0 0 0 0 5 1

2 1

2 2

nu

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

 nu este necesar de cadre auxiliareDormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

sef de gospodarie

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

asistent al educatorului

dadaca

bucatar 

asistenta medicala

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

nimeni nu pleaca din institutie

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la 15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 90

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

necesar de un lucrator 

muzical.

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 297m

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

14m

2m

spalatoreasa

muncitor auxiliar

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)
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0 0,00

1 1

0 0

da da

0 0,0

0 0,0

200m

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

90

0,00

nu dispunem de o sala de sport, de festivitati.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

in anii 2018-2019 s-a pus accent pe necesitatea  detinerii de catre CD a anumitor competente profesionale si anume modul de a privi copilul , dezvoltarea lui, respectind unicitatea si drepturile lui , 

competente ce vizeaza planificarea invatarii obiectivelor educationale au fost selectate corect asigurind integrarea domeniilor de dezvoltare prin planificarea activitatilor integrate, rutina zilei     din cauza 

pandemiei invatamintul de la distanta pentru multi copii a fost dificil si in anul 2019-2020 s- a observat o micsorare a performantelor la domeniile de dezvoltare. 

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

60,90%48.00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 60

Sală de festivități (metri pătrați)

37,60%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 5,50%

7

Realizat 52,00% 44,90% 38,50%

55,10% 56,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 1,50%

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)
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50% 100%

45 0 0 0

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

75000,00 75000,00 11193,00

Buget aprobat Buget executat

234,10 234,10

nu dispunem de inventar necesar medical .

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

cheltuieli de personal

Morbiditatea        

se respecta calitatea produselor alimentare , corespunderea cu certificatele de calitate, termenul de valabilitate a produselor receptionate, calitatea bucatelor gata, cantitatea necesara unui copil pe zi.

532,88

Buget planificat 

morbiditatea copiilor din institutie pe parcursul anului nu depaseste limitele normei. Pe timp de iarna putin in crestere sunt copii ce sufera de boli ale organelor  respiratorii.

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

active nefinanciare

1000370.8

16658,00

in institutie este respectat Regulamentul sanitar privind igiena institutiei prescolare. Se efectuiaza formarea deprinderilor igienice la copii din gradinita, spalatul miinilor inainte si dupa 

servirea mesei cit si dupa alte activitati. 

strictul necesar

107793,00

371239,29

1000450,80 496016,29

bunuri si servicii
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Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

CD dispun de competente de comunicare si cooperare cu familia. CD elaboreaza traseul de dezvoltare 

profesionala in baza necesitatilor individuale si institutionale.

    3.4. Parteneriate colaborări

participarea cadrelor didactice la seminare .

cadrele didactice fara grade didactice , un lucrator muzical pensionar.

Scaderea interesului CD pentru participari la formari profesionale, a gradelor didactice.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul
Suma proiectului, 

lei

5



Starea avariata a pavilioanelor , lipsa unei sali de sport si de festivitati.

Puncte slabe

participarea cadrelor didactice la seminare . Scaderea interesului CD pentru participari la formari profesionale, a gradelor didactice.

Ameninţări

 Bune relatii cu APL. Existenta site-urilor specializate in oferirea de materiale pentru CD.

Insuficienta fondurilor banesti pentru diferite achizitii sau lucruri necesare.Mobilierul invechit in grupa 

pregatitoare.

În grupa mica mobilierul corespunde virstei copiilor si este in stare buna. Existenta terenului de joaca cu 

inventar. Dispunem de materiale didactice , literatura artistica, enciclopedii. 

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Formarea unui copil cult ,intelegent,creativ, capabil sa se adapteze la orice situatie, pregatit pentru conditii de schimbare promovind valori general-umane, nationale si ale comunitatii. Asigurarea egalitatii de sanse si 

sporirea accesului la educatie. Stimularea educatiei permanente.

Ameninţări

Toti copii au acces egal la educatie si instruire, continuturi educationale de calitate, mediu educational 

prietenos copiilor,CD au organizat procesul de invatare , corelind obiectivele curriculare cu strategiile 

didactice si mediul de invatare in strinsa concordanta cu nevoile individuale ale copilului.

CD sunt permanent in contact cu noile informatii privind teoria si practica didactica , privind educatia 

timpurie . colaborare intre educatori ,dispunem de material didactic, curiculum, standarte, ghid.

Timp limitat si indiferenta parintilor fata de copii privind dezvoltarea si educatia copiilor. Lipsa de 

experiente a CD tinere.

Multi parinti sunt plecati peste hotare , copii sunt ramasi cu buneii  cu rudele care nu sunt cointeresati in 

formarea si educarea copiilor.

Puncte slabe

Ameninţări

Educarea deprinderilor de viata la prescolari necesitate pentru integrare in societate. Aplicarea metodei activ participative in dezvoltarea gindirii logice.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi
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Formarea unui copil cult ,intelegent,creativ, capabil sa se adapteze la orice situatie, pregatit pentru conditii de schimbare promovind valori general-umane, nationale si ale comunitatii. Asigurarea egalitatii de sanse si 

sporirea accesului la educatie. Stimularea educatiei permanente.
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2017-2018 65 3

2018-2019 73 3

2019-2020 69 3

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nr. total de 

grupe în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

3,0-5,0 ani 5,0-7,0 ani

APL

Public

9 oreProgram de activitate

Frecventea

ză IET

Anul de 

studii
Frecventea

ză IET

Grupa pregătitoare, 6-7 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, % Rata, %

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

1,5-3,0ani

din ei cu 

dizabilitate

Rata, %

s.Zastînca

tonofagalina@mail.ru

RomînăLimba de instruire

Tipul de proprietate

Grupa creșă, 2-3 ani Grupa I mică, 2-3 ani

I. Domeniul Capacitate instituțională

din ei cu 

dizabilitate

Nr. total de 

copii în 

IET

Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Rata, %

Grupa II mică, 3-4 ani

Nr. copii ce au 

plecat/vor pleca la 

școală

Rata, %Rata, %
Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

din ei cu 

dizabilitate

Real 

existenți

Înscriși în 

IET

Raport de activitate pentru anul de studii 2019- 2020

Date generale

Raion/municipiu

Localitate

Adresa

E-mail

Adresa web

Denumirea instituţiei

Tipul instituţiei

Telefon

Instituții de educație timpurie

Soroca

Zastînca

IET,,Andrieș,,

Creșa-gradiniță

0230-3-29-90

Fondator/Autoritatea administrativă

    1.1. Numărul de copii pe vârste

Anul de 

studii

Anul de 

studii
1

mailto:tonofagalina@mail.ru
mailto:tonofagalina@mail.ru
mailto:tonofagalina@mail.ru
mailto:tonofagalina@mail.ru
mailto:tonofagalina@mail.ru
mailto:tonofagalina@mail.ru
mailto:tonofagalina@mail.ru
mailto:tonofagalina@mail.ru
mailto:tonofagalina@mail.ru


2017-2018 45 21 21 0 46,6% 47 21 21 0 44,6% 37 23 23 0 62,4%

2018-2019 29 17 17 0 58,6% 40 26 26 0 65,0% 41 28 28 0 68,2%

2019-2020 32 20 20 0 62,5% 41 26 26 0 63,4% 40 23 23 0 57,5%

5 5

1 1

4 4

0 0

1 1

0 0

1 0

0 0

1

1

1

2

1

2

5 4 1 0 0 0 3 2 0

1 1

15 13

0,00

da

Nr. total

din ei 

tineri 

specialişti

0Dormitor (da/nu)

Personal didactic la 15.09.2019

Personal didactic angajat pe parcursul anului

Personal didactic necesar la 15.09.2020

Motivul plecării cadrelor didactice

Personal de conducere la 31.05.2020

Personal didactic la 31.05.2020

Personal didactic plecat din instituţie

Posturi vacante la 31.05.2020

din ei cu 

dizabilitate

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 31.05.2020

Rata, %

1.4. Alte categorii de personal din  IET 

Denumirea funcției

Fără grad didactic

Nr. de 

angajați
Necesarul de cadre

Nr. personalului didactic deţinător de grade 

didactice/manageriale

Dadaca sanitara

Personal didactic (inclusiv director, educator, 

metodist, conducător muzical, psiholog, 

logoped, cadru didactic de sprijin, etc)

din ei cu 

dizabilitate

Personal didactic de vârstă pensionară la 15.09.2019

Succintă descriere:

Spalatoreasa/sef de gospodarie

Paznic

Asistenta medicala

Bucatareasă/bucatar auxiliar

Rata, %

Total personal didactic/de conducere la 31.05.2020

Tineri specialiști la 31.05.2020

Rata, %

La moment avem 3 copii care au implinit 7 ani, dar la scoala vor pleca si cei de 6 ani.

Înscriși în 

IET

Frecventea

ză IET

Personal de conducere la 15.09.2019

Total personal didactic/de conducere la15.09.2019

Înscriși în 

IET

Înscriși în 

IET

Real 

existenți

Frecventea

ză IET

da

Bucătărie (metri pătrați)

Punct medical (metri pătrați)

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 65 locuri

   1.5. Condiţii

Frecventea

ză IET

Real 

existenți

Real 

existenți

Lucrator muzical.

Nr. sălilor/ din ele utilizate

ISuperiorNr. total

Suprafața totală (metri pătrați) 504,0

Personal did cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2020

Cu 

calificare 

în 

domeniul 

preşcolar 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări, 

dar din 

domeniul 

pedagogiei 

(din nr. 

total)

Cu alte 

calificări

     1.2. Evoluţia personalului didactic din IET

     1.3. Personal  didactic din  IET 

Anul de 

studii

Nr. de blocuri/etaje
Necesarul de cadre auxiliare și nondidactice

Nr. de 

unități

22,5

6,2

Asistent de educator/lengereasa

Tineri specialiști la 15.09.2019

Personal didactic cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2019

II

Cabinet metodic (da/nu)
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0

1 1

1

da

0

0

210,0

daSistem de încălzire (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu)

daSistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoare conectate)

Nr. de table interactive/proiectoare

35

0,00

Se lucreaza in continuare la implementarea proiectului amenajarea terenului de 

joaca pentru copii de virsta de creșa.

Observații, analize, constatări, nevoi

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu)

Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate

   3.1. Dimensiunea financiară pentru anul bugetar 2020

Buget aprobat Buget executatBuget planificat

II. Domeniul Proces educațional

Se acorda atentie deosebita zilnic la implementarea Standatelor de calitate pentru educatori prin diferite surse de informare si recomandari in lucru cu copii orientatla necesitatile copilului. Programul zilnic 

este bine organizat, se acorda atentie sporita si grija pentru educatia si ingrijirea copilor. Mediul educational este frumos,sigur si corect aranjat. Se contribuie la pregatirea copilor catre scoala ceea ce duce la 

cresterea performanta copilor.

III. Domeniul Management

Extrabuget

da

nu

17,00%8,00%

Teren de joacă (metri pătrați)

Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentru manageri)

Manuale, literatură didactică (nr.) 30

Sală de festivități (metri pătrați)

83,00%

 2.2. Analiza procesului instructiv-educativ prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) 

              pentru anii de studii  2018-2019, 2019-2020

C. Dezvoltarea limbajului,  a 

comunicării şi premisele citirii şi 

scrierii

0,00% 0,00%

9

Realizat 92,00% 94,00% 85,00%

6,00% 15,00%

Nr. de copii 

în 

grupa/grupe

le 

pregătitoare

Grila de apreciere

Nerealizat

În curs de realizare

Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %

A. Dezvoltarea fizică şi fortificarea 

sănătăţii 

0,00% 0,00%

D. Dezvoltarea cognitivă 
B. Dezvoltarea personală,  

emoţională şi socială

 2.1. Monitorizarea pregătirii copiilor pentru şcoală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani/rezultate

Literatură artistică (nr.)

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Alte săli  (nr./metri pătrați)

Centru de resurse (nr./metri pătrați)

daBloc sanitar în interior (da/nu)
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50% 100%

69 0 2159 0 0

  3.3. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor

Dotarea cabinetului 

medical cu inventar 

necesar

Asigurarea cu 

medicamente

Respectarea condițiilor 

sanitaro-igienice

Succintă descriere:

mijloace speciale mijloace speciale mijloace speciale

102,40 102,40 0,00

Buget aprobat Buget executat

307,20 307,20

Este dotat cu inventar-cintar,metru,masa,scaun,dulap p/u medicamente,medicamente,vestiar,literatura.Lipseste lavuar.

    3.2. Alimentaţia copiilor pentru anul bugetar 2020

salarizare,servicii comunale Detergenții,medicamente,produse alimentare

Morbiditatea        

 Din data de 11.03.2020 conform or.nr.292 din 10.03.2020. MECCal R. Moldova afost suspendat procesul educational di institutie,in scopul asigurarii securitatii, protectiei vietei si sanatatii copilor,urmare a evolutiei 

situatiei epidemiologice si masurilor intreprinse de autoritati pentru a preveni raspindirea epidemiei virusului COVID-19.

36,30

Buget planificat 

58 de absente(26-copii pina la 3 ani,32- peste 3ani) ORVI.

Total copii 

alimentaţi

Nr. zile-

copii

din ei copii 

cu 

dizabilități

Numărul de copii 

scutiți de plată 

0,001750,00

Se respecta igiena personala a salariatilor si copilor.Supravegherea permanenta a starii a incaperilor,utelajelor,albiturilor,produsele alimentare ect.

Se copleteaza fisa sanatatii de 2ori pe an la capitolul antropometrie(septembrie-mai) de catre asistentul medical.Medicul de familie se prezinta dupa necesitate.Este necesar ca medicul sa 

controleze copii la vedere si auz.

1750,00 478,50
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Puncte tari

3.4.1. Proiecte implementate

Denumirea

Organizarea instruiri de necesitatile profesionale/la distanta . Evaluarea perfarmantelor cadrelor didactice si 

consoltarea lor in cadrul orelor metodice,schimb de experienta intre cadrele didactice prin organizarea 

masurilor publice. Cuprinderea copilor de virsta timpurie cu procesul educational.

    3.4. Parteneriate colaborări

Cadre didactice cu studii in domeniu de specialitate,detinatoare de grade didactice, promovarea cadrelor 

cadrelo tinere(educatori-2,asistent medical-1)

Posibilitatii limitate de participare la concursurile raionale a cadrelor didactice( timp,finante,sanatate)

Cadre didactice-pensionare.

Puncte slabe

    Resurse umane, realizarea standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţie 

Analiza SWOT

Parteneri

CPD

Scoala,biblioteca,APL, parintii,OMF,biserica Ora sa stim

Cotizația lunară (mărime)

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO*)

Existența OO* (da/nu)

Cont bancar al OO*(da/nu)

Suma anuală a donațiilor, lei

% realizat din suma anuală

Nominalizarea lucrărilor efectuate

Dezvoltarea si fortificarea organismului copilor de virsta 

frageda in timpul plimbarilor la aer liber.

Cotizația de aderare (mărime)

Acord de colaborare (da/nu)

Denumirea OO*

Bunuri procurate

Impactul

Teren amenajat-pavilion,complex de joaca,nisipiera,bancii,cararusa de aces la 

pavilion.

Grupele medie,mare-pregatitoare

113.870.00

enciclopedii,materia

l didactic.

Suma proiectului, 

lei
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Lipsa pistelor pentru urcare coborire pentru copii cu CES.

Puncte slabe

Cadre didactice cu studii in domeniu de specialitate,detinatoare de grade didactice, promovarea cadrelor 

cadrelo tinere(educatori-2,asistent medical-1)

Cadre didactice-pensionare.

Ameninţări

Scrierea de proiecte cu atragerea de investiti.

Lipsa incaparii de eduatia fizica/festivitati,teren sportiv,inventar sportiv.Participarea in proiecte de dezvoltare pentru atragerea finantelor pentru inbunatatirea conditilor din IET.

     Obiective propuse pentru anul de studii 2020-2021. Indicatori de performanță

Finalizarea cu succes a proiectului de amenajare a terenului de joaca pentru copii de virsta timpurie.Implicarea mai activa si mai rensposabila a parintilor in organizare si participarea activitatilor la 

distanta.Dezvoltarea unui parteneriat eficient cu APL, parintii si actorii comunitari.

Ameninţări

Cadre didactice calificate, mediul de invatare dotat cu panouri respectiv virstelor,monotorizarea si evaluarea 

a pregatiri copilor catre scoala,abordarea individuala a copilului in procesul proiectari,respectarea 

curriculumului in activitatea zilnica.

Inbunatatirea cunostintelor cadrelor didactice in utilizarea calculatoarelor si a tehnologilor digitale si 

organizarea invatarii la distanta.

Lipsa programului de activitate unic -10 ore pentru  toate IET.Scolarizarea obligatorie a copilor cu virsta 

de 7 ani si nu 6 ani.

Asistenti de educatori sa se completeze programul zilei cu volumul necesar de ore.Timp limitat al 

parintilor acordat copilr.

Puncte slabe

Ameninţări

Participarea activa in implementarea proiectului de dezvoltare incluziva din cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitara Incluziva organizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. 

Consiliera/pregatirea cadrelor didactice continuarea studilor, cursurilor de formare continua. La scoala vor pleca 9 copii.

     Obiective realizate pentru anul de studii 2019-2020. Indicatori de rezultat

Puncte tari

    Procesul instructiv-educativ

Oportunităţi

Oportunităţi

Baza tehnico - materială şi didactică (asigurarea instituţiilor de educaţie timpurie şi a procesului educaţional)

Puncte tari

Oportunităţi
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Finalizarea cu succes a proiectului de amenajare a terenului de joaca pentru copii de virsta timpurie.Implicarea mai activa si mai rensposabila a parintilor in organizare si participarea activitatilor la 

distanta.Dezvoltarea unui parteneriat eficient cu APL, parintii si actorii comunitari.
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