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Scrisoare de mulţumire către colectivul 
Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi 

 

Dragi colege, 

Vă mulţumesc tuturor pentru efortul depus în 
activitatea profesională desfăşurată cu preşcolarii la 
grupă, pentru modul în care aţi colaborat cu părinţii şi 
pentru modul în care aţi cooperat în beneficiul 
copiilor. Vă mulţumesc tuturor pentru că aţi contribuit 
la îmbunătăţirea Ofertei educaţionale a grădiniţei şi aţi 
desfăşurat activităţi de consiliere cu părinţii sau 
activităţi cu preşcolarii la Funtronic. Vă mulţumesc 
pentru participarea la asamblarea testelor şi pentru 
implicarea în testarea la grădiniţă a preşcolarilor. 

Doresc să mulţumesc, în mod special, colegelor 
care, prin căldura lor interioară, prin sensibilitate şi 
empatie sau prin atitudinea lor optimistă şi veselă au 
bucurat zi de zi inimile copiilor: Cătălina Rotaru, Irina 
Serghi, Paula Irina Lovin-Rusu, Camelia Munteanu şi 
Oana Liliana Maftei. Le mulţumesc, totodată, colegelor 
care au stimulat curiozitatea copiilor şi bucuria 
acestora de a învăţa prin ideile ingenioase puse în 
practică: Cătălina Rotaru, Camelia Ţaga, Nicoleta Aileni 
şi Roxana Mihaela Hogaş-Talpău. 
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Apreciez efortul substanţial făcut de colegele care 
au desfăşurat, în acest semestru activităţi de practică 
pedagogică: Gina Manuela Curcudel, Valentina Daniela 
Baciu, Mioara Isache, Gianina Baraboi şi Camelia 
Munteanu. Totodată, apreciez mult efortul colegelor 
care au postat zilnic activităţile desfăşurate cu 
preşcolarii în platforma Google Classroom: Gina 
Manuela Curcudel, Valentina Daniela Baciu, Paula Irina 
Lovin-Rusu, Daniela Florea şi Camelia Munteanu. Le 
mulţumesc colegelor care au desfăşurat cu preşcolarii 
activităţi de comunicare într-o limbă străină: Paula 
Irina Lovin-Rusu, Camelia Munteanu, Dana Petrila, 
Simona Elena Spiridon, Ioana Roşu, Nicoleta Aileni, 
Roxana Mihaela Hogaş-Talpău, Sandra Ursu şi Oana 
Liliana Maftei. 

Ţin, totodată, să mulţumesc următoarelor colege 
care, prin activitatea desfăşurată la nivel instituţional, 
au contribuit substanţial la buna funcţionare şi 
dezvoltare a grădiniţei:  

Doamnei profesoare Gina Manuela Curcudel îi 
mulţumesc pentru activitatea depusă în cadrul 
comisiei de monitorizare a sistemului de control 
intern managerial şi pentru coordonarea exemplară a 
celor două comisii de organizare a concursurilor 
pentru posturile de îngrijitoare. 
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Doamnei profesoare Mioara Isache îi mulţumesc 
pentru activitatea depusă în calitate de coordonator al 
comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii şi pentru că 
a urmat şi absolvit cursurile de formare în domeniul 
achiziţiilor publice. 

Doamnei profesoare Gianina Baraboi îi mulţumesc 
pentru că a absolvit cursurile de formare în domeniul 
achiziţiilor publice şi pentru activitatea laborioasă 
desfăşurată în cadrul comisiei de achiziţii publice. 

Doamnei profesoare Oana Liliana Maftei îi 
mulţumesc pentru activitatea şi efortul depus în 
calitate de secretar al comisiei de organizare a 
concursului pentru postul de îngrijitoare şi pentru 
raportările bisăptămânale în platforma CaPeSaRo a 
Ministerului Sănătăţii. 

Doamnei profesoare Nicoleta Aileni îi mulţumesc 
pentru întocmirea dosarului ce urmează a fi depus la 
I.S.J. Iaşi în vederea înfiinţării grupelor “Step by Step”. 

Doamnei profesoare Roxana Mihaela Hogaş-
Talpău îi mulţumesc pentru întocmirea dosarului ce 
urmează a fi depus la I.S.J. Iaşi în vederea înfiinţării 
grupelor Step by Step”. 

Doamnei profesoare Cătălina Rotaru îi mulţumesc 
pentru activitatea depusă în calitate de responsabil 
G.D.P.R., pentru implicarea în proiecte caritabile, 
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precum şi pentru raportările bisăptămânale transmise 
către I.S.J. Iaşi cu privire la rezultatele testării copiilor. 

Doamnei profesoare Mihaela Bunduc îi mulţumesc 
pentru activitatea depusă în calitate de secretar al 
consiliului profesoral. 

Doamnei profesoare Simona Elena Spiridon îi 
mulţumesc pentru efortul depus în vederea 
îndeplinirii atribuţiilor de secretar al comisiei de 
organizare a concursului pentru postul de îngrijitoare, 
precum şi pentru sprijinul necondiţionat acordat 
colegei de grupă, în momente dificile. 

Doamnei profesoare Lenuţa Capracea îi 
mulţumesc pentru activitatea desfăşurată în cadrul 
comisiei de echivalare a studiilor şi pentru activitatea 
desfăşurată în cadrul comisiei pentru curriculum şi 
dezvoltare profesională, inclusiv pentru efortul depus 
în elaborarea referatului de specialitate (domeniul 
curriculum) ce a fost solicitat de comisia de achiziţii 
publice. 

Doamnei profesoare Dana Petrila îi mulţumesc 
pentru activitatea desfăşurată în calitate de secretar al 
consiliului de administraţie, pentru redactarea 
hotărârilor consiliului de administraţie, pentru că a 
absolvit cursurile de formare în domeniul achiziţiilor 
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publice şi pentru activitatea desfăşurată în cadrul 
comisiei de achiziţii publice. 

Doamnei profesoare Paula Irina Lovin-Rusu îi 
mulţumesc pentru raportările săptămânale transmise 
către Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.  

Doamnei profesoare Daniela Florea îi mulţumesc 
pentru sprijinul necondiţionat acordat colegei de 
grupă în momente dificile şi pentru buna colaborare, 
în calitate de lider sindical, cu echipa managerială a 
grădiniţei. 

Doamnei profesoare Camelia Munteanu îi 
mulţumesc pentru colaborarea şi sprijinul acordat la 
grupă în acest semestru (fără acest sprijin, rezultatele 
pe care le-am obţinut în calitate de profesor şi 
manager nu ar fi fost posibile), precum şi pentru 
activitatea depusă în cadrul comisiilor de organizare a 
concursurilor pentru posturile de îngrijitoare. 

Doamnei administrator Nela Popescu îi 
mulţumesc pentru modul exemplar în care a colaborat 
cu Asociaţia de Părinţi “Inocenţa”, pentru buna 
coordonare a compartimentului nedidactic, precum şi 
pentru activitatea depusă în cadrul comisiilor de 
organizare a concursurilor pentru posturile de 
îngrijitoare. 
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Doamnei contabil Mirela Dumbravă îi mulţumesc 
pentru efortul suplimentar depus ca să asigure la timp 
plata salariilor angajaţilor (în perioada în care doamna 
secretară a fost în carantină), pentru buna colaborare 
cu membrii comisiei de achiziţii publice, precum şi 
pentru efortul depus în vederea îndeplinirii cerinţelor 
din raportul de audit întocmit dePrimăria Municipiului 
Iaşi .  

Doamnelor îngrijitoare Cozmuleanu Cristina şi 
Denisa Petronela Mihai le mulţumesc pentru ajutorul 
oferit în primele două săptămâni la grupa mică când 
au venit benevol, din timpul liber, de dimineaţă până 
seara la grădiniţă, precum şi pentru sprijinul 
necondiţionat pe care mi l-au acordat  la grupă, ori de 
câte ori a intervenit o problemă managerială ce 
trebuia rezolvată: situaţii statistice urgente, 
comunicări instituţionale cu termene foarte scurte de 
raportare, documente financiare ce trebuiau transmise 
imediat, controale ale instituţiilor abilitate etc.  

Doamnelor asistente medicale Rodica Roman şi 
Valentina Deleanu le mulţumesc pentru colaborarea 
exemplară cu întreg personalul grădiniţei în vederea 
asigurării sănătăţii copiilor, inclusiv pentru efortul 
depus în activitatea de testare a preşcolarilor la 
grădiniţă. 
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Doamnei Tatiana Petruţa Bejan, deşi nu face parte 
din punct de vedere formal din colectivul grădiniţei, îi 
mulţumesc în mod special pentru susţinerea politicilor 
grădiniţei, pentru încrederea manifestată în calitatea 
corpului profesoral şi pentru sprijinul acordat copiilor 
şi părinţilor, în calitate de preşedintă a asociaţiei de 
părinţi.  

În final, înaintea Crăciunului, vă doresc ca Lumina 
Sărbătorilor să vă deschidă şi să vă încălzească sufletul 
alături de cei dragi! 

 

20.12.2021        Cu cele mai alese sentimente, 

      Director: dr. prof. Eusebiu Neculai Munteanu 


