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Relaţii de colaborare: 

 Instituţii municipale - DIETS,       
    DETS Centru 

 Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei 

 UPS I. Creangă   

 Instituţii preuniversitare –   
    Gimnaziul nr.53;  
    Liceul „Mihai Viteazul” 

 Biblioteca Publică „Ovidius” 
 

Anul înfiinţării - 

septembrie 1991 

Limba de instruire - 

limba română 

Date despre microsectorul grădiniţei: 

str. Docuceaev nr. 3; 13; 23-31; 2; 2/1; 2/2; 2/3; 4; 6; 8-42, 

str. Academiei nr. 2; 4; 6/1; 6/2; 8/1; 8/2; 10; 12. 

 Valea Dicescu 85-115, 126-160, şos.  

Hînceşi 60A, 60/1, 60/2, 60/3.  

 

Managementul resurselor umane 

4-5 ani gr 1. Mahu S., Martveeva A. 

4-5 ani gr. 4.  Pîrău D. 

5-6 ani gr. 3.  Năvăloacă A. 

4-5 ani gr. 2. Dumanschi A., 

Cepoi V. 

6-7 ani gr. 7. Pîslari E Erhan I. 

6-7ani  gr. 10. Papuc  F. 

6-7 ani Sîrbu Galina.      

3-4 ani gr. 9. Popovici N. 

3-4 ani gr.11. Pîslaras L, Mecloş A.        

4-5 ani gr. 8. Șpac M. 

5-6 ani gr. 6. Chiorescu A., Bovari D.  

5-6ani  gr.5.Oprea V.                                              

 

Direcţiile principale în activitate: 

Grădiniţa promovează o educaţie individualizată cu 

accentuate valenţe formative în funcţie de ritmul 

propriu al fiecărui copil, de cerinţele, capacităţile şi 

nevoile sale. Scopul nostru este de a oferi experienţe 

de joc corespunzătoare, posibilităţi de învăţare prin 

descoperire, explorare, cercetare şi  susţinerea 

părinţilor pentru  a ajuta fiecare copil în dezvoltarea 

personală, socială şi emoţională. 

Copii în grădiniţă: 

3-7 ani la 01.09.2017 - 

380 

Cadre didactice: 

Director – 1 

Metodist – 1 

Educatori – 17 

Cond. de muzică - 2 

Studii superioare – 15 

Studii medii speciale – 4 

Grad didactic unu – 2 

Grad didactic doi – 10 

Locuri vacante luna noiembrie 2017: 

Educatori -5 

Ajutor de educatori-3 

Spălător de veselă-2 

 

Program de activitate 

07.00 – 19.00 

Capacitatea după proiect -  280 

copii, 12 grupe 

Capacitatea reală – 380 copii, 12 

grupe 

 

Tipul - 

Instituţie Publică 



 

 

 

 

                                                                Date generale 

Denumirea unităţii: IET nr.227.  

Anul înființării - 1991, 23 septembrie 

Adresa: mun. Chişinău, sector "Centru" tel: 022-72-95-66, 022-72-76-81 

     IET  nr. 227 activează din anul 1991 cu 12 grupe; 2 grupe de creşă şi 10 grupe de grădiniţă. Este o instituţie în care procesul 

educațional se desfășoară conform curriculum-lui Naţional. Fiind o grădiniţă în care se respectă principiile democratice, tindem 

să aplicăm strategii didactice interactive care ar contribui la menţinerea şi sporirea calităţii procesului educaţional. 

         Baza materială: IET  nr. 227 e amplasată pe o suprafaţă de şi 3616 m2 suprafaţa încăperilor. Edificiul dispune de 12 camere 

de grupă cu vestiar, dormitor şi cameră de baie; o sală de muzică şi o sală de sport, cabinet pentru asistenta medicală cu 2 

izolatoare şi cabinet pentru proceduri, teren sportiv, mobilier pentru copii la fiecare etapă de vârstă, două calculator şi alte 

mijloace tehnice de informare în câteva grupe. Teritoriul grădiniţei dotat cu pavilioane, inventar sportiv, piscină pentru scăldat. 

De asemenea sunt create condiţii pentru observări în natură şi de muncă. Avem loturi mici unde cresc diverse culturi agricole.



 

                                                                            Resurse materiale, informaţionale 

Cabinetul  metodic dispune de 454 exemplare de literatură pentru copii, contul 82- 5413 lei şi literatura metodică. Anual instituţia preşcolară se 

abonează la ediţii periodice. Suma totală este de: contul 71- 2164; total - 7577 lei. 

Sursele financiare de finanţare ale grădiniţei se constituie din alocările din bugetul de stat și în ultima perioadă tindem spre colaborare cu ONG-

uri.  

 De şi alocațiile de la buget sunt în creștere, fiind o instituție cu uzură de 26 de ani, clădirea instituției necesită reparația fațadei, geamurile 

fiind din lemn au putrezit şi necesită să fie schimbate. Acoperișurile multor pavilioane necesită reînnoite, iar teritoriul pentru jocurile copiilor 

îmbogățite cu atribute pentru organizarea jocurilor în aer liber. 

Administrația instituției împreună cu DETS sl.Centru încearcă eșalonat să rezolve aceste probleme acumulate pe parcursul a 26 de ani. 

În anul 2016 IET nr.227 nu a fost inclusă în foaia de titlu și nu au fost planificate lucrări de reparație nici curente, nici capitale. Însă, 

necătând la aceasta în vara anului 2017,  

- s-a reparat capital sala muzicală;  

-s-a construit de la 0 spațiu predestinat paznicilor, care erau nevoiți să stea pe hol în frig;  

- a fost deschisă și reparată capital o secție de prelucrare și sortare a fructelor și legumelor, care necesită la moment să fie dotată cu utilaj; 

- instituția a beneficiat de 1 frigider pentru ouă;  

- o mașină de tocat carne profesională și modernă; 

- a fost încărcată cu frion și reparată cosmetic camera frigider, unde se păstrează fructele și legumele care nu a funcționat  de 15 ani;  

- a fost reparată cosmetic și amenajată cu duș și robinete vestiarul lucrătorilor de la blocul alimentar;  

- s-a instalat iluminarea clădirei pe timp de noapte, care nu a funcționat de 20 de ani;  

- a fost reparat o jumătate din acoperiș a instituției, care curgea; 

- în urma intemperiilor din aprilie au fost foarte tare afectați arborii bătrâni, care au fost defrișați ; 

- grupa nr.12 a beneficiat de scăunele, gr. nr.6 a beneficiat de bufet la bucătărie de la DETS sl. Centru; 

- a fost reparat parțial gardul deteriorat; 

- au beneficiat de perne și saltele gr.9; 3; 10; 2; 

- s-au schimbat capital 2 acoperișuri la pavilioanele gr.6, gr.5. 

Pentru anul 2018 am fost întroduși în foaia de titlu cu următoarele lucrări: 



- reparația capitală a spălătoriei și dotarea ei cu utilaj, nu a fost reparată de 26 de ani; 

- schimbarea gardului și porților 342,65 metri; 

- reparația fațadei și termoizolarea ei; 

- schimbarea geamurilor în gr. 2-a, a 3-a, 5-a, a 9-a; 

- reparația capitală a blocurilor sanitare din grupele 5-a, 8-a, 6-a; 

- amenajarea unui bloc sanitar pe hol; 

- dotarea secției de prelucrare a fructelor și legumelor cu utilajul necesar: mese de inox, căzi de spălat fructele, legumele, robinete, 

lavoar pentru spălat mâinile etc; 

- reparația drenajului și a fântânei de acumulare. 

Resurse umane: 

Succesul grădiniţei depinde de competenţe şi calitatea resurselor umane. Resursele umane reprezintă un capitol strategic, cea mai costisitoare şi 

mai sigură investiție, investind în personal garantează supraviețuirea şi dezvoltarea grădiniței. 

Orice aspect al activităţii este determinat de competenţa, motivaţia şi eficienţa personalului 

Personalul deţine rolul primordial, este acela care ia decizii referitoare la aspectele material, financiare, tehnologice pentru bunul necesar a 

instituţiei, el reprezintă factorul critic în efortul de creştere a productivităţii şi performanţei muncii. 

     Condițiile de funcționare a instituției preșcolare au un rol important în organizarea și desfășurarea procesului educațional. 

Managementul resurselor umane - presupune un ansamblu de activităţi orientate spre asigurarea, dezvoltarea şi formarea, motivarea și 

menţinerea resurselor umane în cadrul instituției, în vederea realizării cu eficiență maximă a obiectivelor acesteia și satisfacerea nevoilor 

angajaţilor. 
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