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                                             DECIZIA nr.2.2                                        PROIEC 

27.05.2022 

„Cu privire la activitatea instituțiilor  

extrașcolare  pentru anul 2021-2022” 

 

În conformitatea art.14 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind 

administraţia publică locală”, deciziei Consiliului orășenesc Leova nr.7.2 din 

15.12.2021 şi examinarea informaţiilor cu privire la activitatea instituţiilor 

extraşcolare din orașul Leova pentru anul de studii 2021-2022, s-a constatat 

următoarele; 

 

Consiliul orăşensc Leova a D E C I S : 

 

 

1.Se ia act de informaţiile cu privire la activitatea instituţiilor extraşcolare din 

orașul Leova pentru anul de studii 2021-2022; 

 

2.Conducătorii instituţiilor extraşcolare (R.Iachimov, V.Antonovici, L.Cazacu, 

V.Susan) vor asigura desfăşurarea activităţilor instituţiilor în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare,  planurilor de activitate şi în limita planificaţiei 

bugetare aprobate în anul gestionar; 

 

3.Primăria or.Leova va supraveghea respectarea de către instituţiile extraşcolare 

din orașului Leova a prevederilor punct.2 al prezentei decizii; 

 

4.Controlul îndeplinirii prezentei decizii va fi asigurat de primarul or.Leova şi 

contabilul-şef .   

  

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI  

       ,,Contrasemnat” 

SECRETAR  INTERIMAR AL CONSILIULUI                                                                                                                                                                                



Anexa nr.1                                                                              

  la decizia nr.2.2 din    
27.05.2022 

Raport de activitate a instituțiilor extrașcolare 

pentru anul 2021-2022 
„Școala sportivă orașul Leova” 

Activitatea şcolii sportive se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul Şcolilor Sportive aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.31 din 30.01.2019, actele legislative ale organelor 

de stat în domeniul educaţiei fizice şi sport, Hotărîrile Ministerului Tineretului şi Sportului, 

Dispoziţiile Consiliului Raional şi Direcţiei Învăţămînt al Consiliului Raional Leova.  

Obiectivele de bază a şcolii sportive: 

-    antrenarea copiilor în practicarea sportului de masă şi cel de performanţă; 

-întremarea sănătăţii şi dezvoltarea fizică generală prin promovarea pe toate căile a modului sănătos 

de viaţă; 

-pregătirea rezervelor sportive şi completarea lotului naţional al Republicii Moldova; 

Şcoala sportiva din oraşul Leova a fost înfiinţată la data de 30 septembrie 1960.  

În această instituție educațională se  educă şi antrenează discipoli la categoriile de sport fotbal, judo, 

gimnastica la trambulină, lupta liberă. 

Scopul şcolii sportive este: 

Acces liber pentru tineret,  condiții optime întru promovarea unui mod sănătos de viață și atingerea 

unor performanțe în domeniul culturii fizice și sportului, spriginirea evenimentelor și măsurilor 

organizatorice culturale și sportive. 

Instituția este fregventată de 245  elevi ai raionului Leova, ceia ce constituie 16 grupe de copii de 

diferite virste,  la 160 de ore săptămînal, fiind antrenați de 9 cadre didactice (antrenori). 

Studii superioare – 9 cadre didactice; 

Grad didactic superior – 1 (Bucicov Petru); 

Grad didactic I – 2 (Railean Ion, Lupasco Mihail); 

Grad didactic II – 1 ( Susan Vasile );  

Personal auxiliar - 1 asistent medical la 05 unitate  - functie vacanta, 2 paznici la 2 unități, 3 

servitoare la 1,5 unități, 1 muncitor la 1 unitate, 1 maturator – 0,25 functie vacanta, 1 șef de 

gospodărie la 0,25 unitate functie vacanta, operator la cazanele de biomasa si gaze – 0,5 unitate pe 

perioada sezoniera. 

La proba de sport fotbal se antrenează  82 copii ce constituie 5  echipe 50 copii  în orașul Leova  27 

ore, profesori – antrenori Susan Vasile – 1 grupă -  9 ore, Grecea Sergiu – 2 grupe - 18 ore, 2 echipe 

32 copii în s. Tomai 18 ore profesor antrenor Canatui Ilie. 

La proba de sport lupta liberă se antrenează 96 copii ce constituie 6 grupe în s. Cazangic 2 grupe 36 

copii professor antrenor Lupașco Mihail – 21 ore, în s. Sarata Nouă 2 grupe 24 copii professor 

antrenor Diaconu Vasile – 18 ore, în  s. Iargara 2 grupe 33 copii professor antrenor Roman Vasile – 

19 ore. 

La proba de sport judo se antrenează în incinta școlii sportive 36 copii ce constituie 2 grupe 

professor antrenor Bucicov Petru – 23 ore. 

La proba de sport gimnastica la trambulină se antrenează  în incinta școlii sportive 32 copii 3 grupe 

la profesorii antrenori Railean Ion – 17 copii – 2 grupe – 25 ore, Iachimov Raisa 15 copii 1 grupă – 

9 ore.  

Activităţile sportive (antrenamentele) se petrec conform planificării cadelor didactice, în incinta 

școlii sportive -  gimnastica la trambulină și lupta judo, pe stadionul orășănesc  - fotbalul, în incinta 

gimnaziului Cazangic - lupta liberă, s. Iargara sala sportiva scoala primară - lupta liberă, s. Sarata 

Nouă sala sportivă gimnaziu - lupta liberă, pe stadionul gimnaziului Tomai - fotbal. Copiii ce 

fregventează şcoala sportivă merg la competiţii conform graficului de petrecere a competiţiilor la 

toate probele de sport ce se practică în instituţie: 

În perioada anului de studiu 2021 – 2022 sportivii școlii au participat la 43 competiții naționale și 

internaționale fiind financiar susținute de școala sportiva cu 47mii 494,84 lei și anume: lupta liberă - 



27556,00 lei;  lupta judo – 22576,00 lei; fotbal – 19368,00 lei; gimnastica pe trambulină – 20565,00 

lei. 

În perioada 2020 – 2021 s-a facut reparașie în interiorul   școlii sportive  și anume sa scos varul de 

pe pereți aplicindu-se tencuială decorativă, pe poduri sau amplasat amstrung și corpuri 

iluminiscente în vestiare și încaperile pentru profesori sa instalat laminat în coridoare, lenolium în 

sumă de 120000 lei,  deasemenea s-a procurat mobilier în suma de 52000 lei și anume dulapuri în 

vestiarele pentru copii, dulapuri în vestiarele pentru profesori, covorase în vestiare. 

„Stația Tinerilor Naturaliști” 

Procesul de educație ecologică pentru anul 2021-2022 de studii la Stația Tînerilor Naturaliști este 

efectuat și realizat în baza didactică săptămînală de 39 de ore, pentru activitatea următoarelor 

cercuri: Micul floricultor, Micul Zoolog, Ocrotirea Naturii, Tînărul Ihtiolog, Tînărul Fenolog, 

Mediul Ambiant, Tînărul Botanist, Tinerii în acțiuni, Micii Cercetători, Citind, învăț să fiu, fiind 

format 10 grupe cu 150 de copii cu vîrsta de 6-16 ani. 

Cercurile sunt conduse de 6 cadre didactice, din  ei 1 stabil și 5 cumulari, cu vechime în muncă de 

2-51 ani, cu studii superioare -5, cu studii speciale -1. 

Contingentul grupelor de copii este format din aceiaș grupă, clasă, ce permite o colaborare 

binevenită și stabilă dintre conducătorul de cerc și dirigintele de clasă și educatorul grupei în 

decursul anului.Activitatea Stației Tînerilor Naturaliști este orientată și destinată pentru dezvoltarea 

intereselor copiilor față de natură și față de om; pentru cultivarea conștiinței și deprinderilor de 

amenanjare și asanare a spațiilor verzi; pentru orientarea profesională a copiilor; pentru dezvoltarea 

potențialului creativ al copiilor în domeniul productiv, agricol, gospodăresc și veții umane. 

Planul și programele de studii se îndeplinesc în corespundere cu sarcina didactică săptămînală. 

Sistematic se respectă tehnica de securitate a muncii și de păstrare a sănătății copiilor. 

La realizarea educației ecologice în activitatea cercurilor sunt folosite diferite procedee și metode: 

în grup, frontal, victorine, concursuri ecologice, lucrări creative (aplicații, esee, origami, desene, 

agende) lucrări de amenajare și asanare a spațiilor verzi, excursii, expoziții tematice, lecții, șezători, 

raiduri de muncă social- utilă, master class, etc..  

Pe parcursul anului de rînd cu proiectele de studii ecologice a copiilor sunt organizate, petrecute și 

activități extrașcolare. Am desfășurat: acțiunea de colectere a materialului  semincer de plante 

floricole și arbori decorativi, în rezultatul căreia au fost adunate: 15 kg. de ghindă și castane, 10 kg. 

de semințe a 15 specii de plante floricole anuale  și multianuale, 125 tufe de crizanteme, iriși și 

gheorghine. 

Au fost organizate excursiile la rezervația”Codrii„ , Capriana la 24.10.2021 cu grupa „Ocrotirea 

Naturii”, ”Tînărul Fenolog „ în aprilie 2022, „ Natura ținutului natal” în lunca Prutului la STN și la 

Muzeul or. Leova. 

S-au petrecut șezătorile„ Eu și mediul meu” de grupa„Tînărul Botanist”, „Toamna de aur” cu grupa 

„Micii Cercetători”. Am organizat expozițiile: „Orașul Eco -2021”, Prietenii înaripați”, la 01.04-

10.04. 2022, Au fost desfășurate concursurile de desene„Orașul meu”, ” Păsărea mea preferată”. 

Toate grupele de copii au participat activ. 

În cadrul bilunarului ecologic am efectuatat lucrări de asanare și amenanjare a terenului a instituției, 

am format și aranjat 13 clumbe de plante floricole, am sădit 45 puieți de arbori decorativi, am 

curățat 170 de arbuști, toți arbuștii din teren și toate trotuarele. Flora Stației Tinerilor Naturaliști 

constă din: pomi fructiferi - 7 specii, arbori decorativi- 11 specii, arbuști fructiferi - 7 specii, plante 

floricole anuale – 15 specii, plante floricole multianuale- 33 de specii, plante medicale -10 specii, 

sector legumicol, sector furajer, sectorul plante spontane, un rosariu cu 150 de tufe cu 18 soiuri de 

trandafiri. Am petrecut 5 master clasuri în aprilie: confecționarea cantinelor pentru păsări, origami 

brazilor și cocostîrcilor, confecționarea suportului pentru lumînări, încondeierea oului de Paști. 

Am efectuat raiduri de lucru social-util: la 05.11.2021 am asanat și amenanjat cele 8 clumbe de flori 

din parcul orășenesc, la 18.11.2021 am sădit 70 de pueți decorativi de Hibiscus pe str. 

Independenței nr.2-3, am îngrijit izvorul pe str. M. Eminescu- noiembrie 2021. 

În domeniul de producere STN se ocupă cu creșterea animalelor domestice(felinele și canine), cu 

creșterea păsărilor decorative(Hulubii/columbinele și fazani). 



Am creat pepenieră de creștere a puieților- material săditor de hibiscus,  castan, stejar, pomul de 

mătasă, tei, salcîm pitic, galben, care le vom folosi la înverzirea și amenanjarea spațiilor verzi ale 

orașului.Avem vizitatori în teren și la foișoarele de odihnă.Baza materială a instituției este 

satisfăcătoare: avem 3 fîntîni cu apă potabilă, unelte agricole, am procurat un agregat de afînat 

terenurile arabile, punem în acțiune toate 3 sere, dispunem de agregat de cosit medeanurile și 

versanții,  avem agregat de tăierea lemnului. Încălzirea încăperilor este individuală cu sobe, pentru 

sezonul rece am pregătit 12 metri steri de lemn, de la curățirea copacilor din teritoriu.Colaborăm cu 

Grădina Botanică Chișinău, pentru renovarea florei STN și a crea o mini Grădină Botanică a 

orașului.Colaborăm cu Inspectoratul Ecologic din Leova în domeniul protecției Mediului și 

Rezervațiilor Naturale ale Leovei.Colaborăm sistematic cu toate Instituțiile de Educație, Muzeul de 

Istorie și Etnografie Leova, Picehetul de grăniceri și populația din or. Leova.  Pe parcursul anului 

participăm la taoate activitățile petrecute de Primăria or. Leova. 

„Centrul de creație a Copiilor din or.Leova” 

Procesul educațional s-a realizat în corespundere cu prevederile Regulamentului Ministerului 

Educației și Cercetării al Republicii Moldova.  

În anul de studii 2021-2022 în Centrul de Creație a Copiilor s-au desfășurat activități educative 

specifice , prin care s-au aprofundat cunoștințe, dezvoltat aptitudini, potrivit vocației și opțiunilor 

copiilor. Pe parcusul anului au activat 13 cercuri de arte, cultură și societate (”Canto’’, Ansamblu 

folcloric, Dans, Arta decorativă, Aplicația, ‘’Vedeta’’, ‘’Degețica’’, ‘’Fantezia’’etc.) undeau fost 

înscriși circa 140 de copii, care au fost ghidați de 7 cadre didactice, dintre care 4 cu studii 

superioare, 3 cu studii medii de specialitate și 2 cadre cu gradul 2 . 

În anul 2021-2022  Centrul de Creație a Copiilor a desfăşurat peste 12 evenimente. Au fost 

continuate toate masurile cuprinse în calendarul activităţilor culturale-artistice, dar au fost lansate şi 

alte tipuri de activităţi (,,Ziua Internațională a Copiiilor,, ,  ,,Petalele verii ”, “ Ziua Familiei”, “Ziua 

Drapelului”, “Ziua Limbii”, “Ziua Ușilor Deschise a Centrului de Creație”, Hramul instituției- “Sf. 

Andrei”, Concursul ,,Lumea în viziunea copiilor”, Concursuri-expoziții,,În împărăția fulgilor de 

nea’’, ,,Fantezii de primavară” , Concursul ” Martișor 2022 ” ediția V-a (locul II și mențiune); 

Concursul ”Oul de Paști” ediția V-a (locul II și III), Concursul de poezie dedicate lui Gr.Vieru, 

ediția V-a ( Premiul I ) ; Concursuri de dans naționale și internationale,etc. 

Deasemenea an de an ne străduim să păstram și unele tradiții : 

-  De sărbătorile de iarna mergem cu un program de colinde și urări de bine la   instituțiile din 

localitate; 

-  În ajun  de 1 martie amenajam copacii din oraș cu mărțișoare; 

- La 1 martie venim cu mesaj de felicitare cu  ocazia sosirii Primăverii și prindem                                                

mărțișoare confecționate de copii. 

În cadrul Proiectului ,, Sporirea eficienței energetice a clădirii ,, finanțat de Uniunea Europeană 

edificiul Centrului de Creație a Copiilor a fost reparat capital (schimbarea geamurilor, izolarea 

termică a anvelopei clădirii, izolarea termică a subsolului și a acoperișului, restabilirea sistemului  

de ventilare autonomă și schimbarea rețelelor electrice și a becurilor de iluminare).  

Cu suportul financiar al  Primăriei orașului Leova, din buget instituției și din economiile făcute pe 

parcursul anului  s-au procurat un calculator și imprimantă , mobilier și scaune de birou.  

Dar mai avem necesitatea de-a procura materiale pentru activitatea cercurilor (tehnica  digitala, 

audio-video, rechizite etc.), costume , mobilier, utilaj și tehnica modernă.   

„Stadionul orășenesc Leova” 

Pe parcursul anului 2021, pe stadionul orășenesc Leova,s-au desfășurat diferite competiții de rang 

raional și republican,la diferite probe sportive: 

 

- Campionatul raional la mini fotbal cu diferite echipe raionale și republicane. 

- Campionatul școlilor din raionul Leova,la atletica ușoară. 

- În cadrul campionatului Republicii Leova la fotbal,copii și juniorii,au jucat 48 meciuri pe 

stadionul orășenesc. 



- În cadrul cupei Republicii Moldova s-a jucat două meciuri între raioanele Leova,Comrat și 

Cantemir. 

- Deasemenea pe terenul stadionului s-a petrecut turneul de fotbal:Cupa Guvernului și Cupa 

“Guguță”. 

- Un eveniment de amploare cum este Ziua Recrutului,unde au participat mai mulți sportivi 

din raioanele de sud al Republicii. 

 

În decursul anului s-a schimbat și baza materială: 

 

- S-a instalat ușă la intrarea centrală. 

- S-a instalat faianță pe scările balconului de intrare. 

- S-a finisat amenajarea terenului de pregătire fizică prin instalarea unui teren de fitness în 

aer liber. 

- S-a cumpărat scaune pentru sală. 
 

În viitor sunt planificate mai multe lucrări care necesită asistență financiară.În perspectivă este 

planificat reparația pistei de alergare care se află într-o stare deplorabilă, și a unui nou teren de 

pregătire la mini fotbal cu dimensiunile 36x56 m. 

Este de menționat că stadionul orășenesc Leova devine tot mai popular printre cei care obișnuiesc 

să practice un mod sănătos de viață. 
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