
2 17

2 2

16 15

0 0

0 0

1 1

1 0

1 0

nr. % Superior Întâi Doi

17 100.0% 2 2 0 0 2 VI-IX 1

0 0.0% 1 1 0 0 1 VII-IX 1

1 5.8% 1 1 0 0 0 VII-IX 1

10 58.8% 2 2 0 0 1 V-VI-VII-VII-IX 2

3 17.6% 2 2 0 0 1 V-VI-VII-VII-IX 1

2 11.7% 2 2 0 0 1

2 11.7% 1 1 0 0 0

0 0.0% 2 1 0 1 0

0 0.0% 2 1 0 0 0

7 41.1% 2 1 0 0 0

10 58.8% 2 2 0 0 1

5 29.4% 1 1 0 0 0

10 58.8% 1 1 0 0 0

1 5.8% 2 1 0 0 0

3 17.6%

14 82.3%

0 0.0%

0 0.0%

3 17.6%

7 41.1%

7 41.1%

6 35.2%

Raport de activitate pentru anul de studii 2016 - 2017

Instituții de învățământ primar, gimnazial, liceal și special

Anexa 1 la Dispoziția Ministerului Educației nr. 471 _ din 04.10. 2016

Pe parcursul anului nu au plecat cadre didactice.

Motivul plecării cadrelor didacticeTotal cadre didactice/de conducere la 15.09.2016

Personal de conducere la 15.09.2016

Cadre didactice la 15.09.2016

Tineri specialiști la 15.09.2016

Cadre didactice de vârstă pensionară la 15.09.2016

Cadre didactice cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2016

Cadre didactice de vârstă pensionară la 31.05.2017

Cadre didactice cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2017

Localitate

Denumirea instituţiei

1.0

Deridicătoare 1.5

Paznic 2.0

Lucrător 0.5

operator de gaz

Cadre didactice angajate pe parcursul anului

Total cadre didactice necesare la 15.09.2016

Total cadre didactice/de conducere la 31.05.2017

Personal de conducere la 31.05.2017

Cadre didactice la 31.05.2017

Tineri specialiști la 31.05.2017

Cadre didactice plecate din instituţie pe parcursul anului

Posturi vacante la 31.05.2017

Nr. de unităţi

2.2

Nr. de 

nespecialiș

ti

din ele cu 

studii 

superioare

1.3. Alte categorii de personal

Funcţia

1

2

1

2.0

1

1

Disciplina predată de 

nespecialiști
Clasele 

     

Psiholog școlar

Cadre didactice angajate prin cumul

Elevi per cadru didactic 2014-2015

Elevi per cadru didactic 2015-2016

Măturător

1

Biologia

2

Educaţia civică

Geografia

Educaţia fizică

Cadre didactice, școala primară

Cadre didactice, ciclul I și II (gimnaziu - liceu)

Istoria

Matematica

Fizica

Informatica

Biologia

Chimia

Geografia

Disciplina
Nr. cadre

 didactice

Educaţia civică

Educaţia plastică

Educaţia muzicală

Educația fizică

s.Balabanu, str. Miciurina 10

Date generale

     

Elevi per cadru didactic 2016-2017

din ele

 cu grad didactic

Raion/municipiu

E-mail

Adresa web

Nr. de schimburi

Tipul instituţiei

Telefon

Adresa

Limba de instruire

Tipul Planului-cadru

Taraclia

Gimnziul  Balabanu

gimnaziu 

rus-română

s.Balabanu

29493126

gimbalabanu@gmail.com

    Cadre didactice/manageriale cu gradul doi 

    Cadre didactice fără grad didactic 

    Cadre didactice cu norma deplină

    Cadre didactice cu număr de ore sub norma didactică

    Cadre didactice cu suprasarcină didactică

2.1

gimbalabanu.ucoz.net

1

public

de zi

1.1. Evoluţia cadrelor didactice din instituţie

     

 I. Domeniul  Capacitate instituțională

Personal didactic

Cadre didactice/manageriale (angajați de bază)

    Cadre didactice/manageriale cu studii superioare doctorale

    Cadre didactice/manageriale cu studii superioare de masterat

    Cadre didactice/manageriale cu studii superioare

    Cadre didactice/manageriale cu studii superioare de licenţă

    Cadre didactice cu studii medii de specialitate

    Cadre didactice fără studii pedagogice

    Cadrele didactice/manageriale cu gradul superior 

    Cadre didactice/manageriale cu gradul întâi 

Total

personal didactic la 

31.05

Tipul de proprietate

1.2. Ponderea personalului didactic calificat

Forma de învățământ

Cadre didactice de sprijin

Limba Engleză

Limba Rusă

Limba Română

Laborant

Bucătar

Chimia

2

1.4. Evoluţia efectivelor de elevi în ultimii 3 ani

1

0.5

Soră medicală 0.5

Bibliotecară 0.5

Contabil 0.5

1

Nr. angajați (persoane 

fizice)

Fondator/Autoritatea administrativă Primaria Balabanu

0.5

1

mailto:gimbalabanu@gmail.com


10.09.2014 103 50 2 53 0 0 0 1 17 0 0 1 19 1 14 1 8

10.09.2015 102 48 3 54 0 0 0 1 12 1 17 0 0 1 19 1 14

31.05.2016 96 44 3 52 0 0 0 1 10 1 15 0 0 1 19 1 14

10.09.2016 98 39 3 59 2 0 0 1 14 1 10 1 15 0 0 1 20

31.05.2017 97 40 3 57 2 0 0 1 14 1 11 1 15 0 0 1 19

1 13 1 8 1 16 1 9 0 0 0 0 0 0 34.3% 50.0% 53.0% 0.0%

1 7 1 13 1 6 1 14 0 0 0 0 0 0 32.7% 48.0% 50.0% 0.0%

1 7 1 12 1 5 1 14 0 0 0 0 0 0 32.0% 44.0% 52.0% 0.0%

1 14 1 7 1 13 1 5 0 0 0 0 0 0 32.7% 39.0% 59.0% 0.0%

1 14 1 7 1 12 1 5 0 0 0 0 0 0 32.3% 40.0% 57.0% 0.0%

nr. clase nr. elevi

Procentul şcolarizării

nr. elevi nr. clase

nr. elevi nr. clase

   a) învăţământul primar 

   b) înăţământul gimnazial 
Analiza efectivului de elevi prin constatarea tendinţelor sunt în creștere pentru anul  de studiu 2016-2017

nr. elevi nr. elevi

Clasa 7        Clasa 8        Clasa 9        Clasa 10        Clasa 11        

 Analiza efectivului de elevi prin constatarea tendinţelor sunt în scădere pentru anul  de studiu 2016-2017 .Numărul  elevilor  se  micşorează deoarece  natalitatea  este  mică  în  sat  şi  familiile  

pleacă  din  sat  în  alte  raioane  sau  peste  hotarele  ţării  . Procentul scolaritatii de  la  10.09.2017  pînă  la  sfîrşitul  anului  şcolar 2016-2017 a  fost  de    100%.

Clasa 12        

nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase

din ei cu 

CES

Clasa 2        

total pe 

instituție

Data de 

referință
Total elevi

Total elevi 

treapta 

primară

din ei cu 

CES

Total elevi 

treapta 

gimnazial

ă

nr. clase

1.5. Analiza efectivului de elevi prin constatarea tendinţelor (scădere/creştere/valori constante) pentru anii de studii 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 din: 

Total elevi 

treapta 

liceală

din ei cu 

CES

X-XII

nr. clase

Clasa 1        

nr. elevi

V-IX

Clasa 3        Clasa 4        Clasa 5        

nr. elevi nr. clase

nr. clase

Clasa 6        

nr. clase

nr. elevi

nr. elevi

I-IV

2



2015-2016 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2016-2017 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2015-2016 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

2016-2017 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

2015-2016 0 0 0 0

2016-2017 0 0 0 0

2015-2016 0 0 0

2016-2017 0 0 0

 

2015-2016 95.4% 95.0% 95.7% 0.0% 1 2 2 5 5 1 2 1 4 0 0 0 10 3 4 6

2016-2017 96.2% 96.6% 95.8% 0.0% 1 1 2 4 4 1 1 2 4 0 0 0 9 2 3 6

Perioada 

de 

referință

Transferu

ri în 

clasele 

gimnaziale 

din alt 

raion/                        

municipiu

Total elevi 

care au 

abandona

t şcoala

treapta 

liceală

Nemotivat

e
Motivate

din ele pe 

caz de 

boală

Total pe 

instituție

treapta 

primară

Treapta gimnazialăPerioada 

de 

referință

  c) învăţământul liceal 

Transferu

ri în 

clasele 

liceale cu 

schimbare

a 

profilului 

din același 

raion/            

municipiu

Veniți în 

clasele 

liceale  din 

școala 

profesiona

lă

Veniți în 

clasele 

liceale din 

colegiu

Transferu

ri în 

clasele 

gimnaziale 

din același 

raion/            

municipiu

Transferu

ri în 

clasele 

primare 

din același 

raion/mun

icipiu

Transferu

ri în 

clasele 

primare 

din alt 

raion/mun

icipiu

Veniți în 

clasele 

primare 

de peste 

hotare

 1.6.1. Elevi plecaţi

Transferuri 

în clasele 

liceale din 

același 

raion/            

municipiu

treapta 

primară

treapta 

gimnazial

ă

Succintă descriere:

din ele pe 

caz de 

boală

Analiza efectivului de elevi prin constatarea tendinţelor sunt în creștere pentru anul  de studiu 2016-2017

Total pe 

treapta 

gimnazial

ă

Perioada 

de 

referință

În gimnaziu nu avem copii neșcolarizați.

În gimnaziu nu avem abandon școlar.

Nemotivat

e
Motivate

Total pe 

treapta 

liceală

Nemotivat

e
Motivate

Pe instituție

Total pe 

instituție

din ele pe 

caz de 

boală

Total pe 

treapta 

primară

Nemotivat

e
Motivate

treapta 

gimnazial

ă

treapta 

liceală

1.6.2. Elevi veniţi

1.7. Abandonul şcolar

1.8. Copii neşcolarizaţi

Transferu

ri în 

clasele 

liceale cu 

schimbare

a 

profilului  

în același 

raion/                 

municipiu

Plecați din 

clasele 

liceale 

peste 

hotare

Exmatric

ulați din 

clasele 

liceale din 

diferite 

motive

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Transferu

ri în 

clasele 

primare 

în același 

raion/                            

municipiu

Transferu

ri în 

clasele 

primare 

în alt 

raion/                

municipiu

1.6. Mişcarea şi transferul elevilor

Veniți în 

clasele 

gimnaziale 

de peste 

hotare

1.9. Absenteismul

Perioada 

de 

referință

din ele pe 

caz de 

boală

Treapta primară

Plecați din 

clasele 

gimnaziale 

peste 

hotare

Perioada 

de 

referință

Transferu

ri în 

clasele 

liceale din 

alt raion/                         

municipiu

Nr. de absențe

Numărul 

total de 

copii 

neşcolariz

aţi

treapta 

primară

treapta 

gimnazial

ă

Procentul frecvenței

Treapta liceală

dintre eiTransferu

ri în 

clasele 

liceale cu 

schimbare

a 

profilului  

în alt 

raion/                 

municipiu

Transferu

ri în 

clasele 

liceale cu 

schimbare

a 

profilului 

din alt 

raion/                         

municipiu

Plecați din 

clasele 

primare 

peste 

hotare

Transferu

ri în 

clasele 

gimnaziale 

în același 

raion/                     

municipiu

Transferu

ri în 

clasele 

gimnaziale 

în alt 

raion/                  

municipiu

Exmatric

ulați pe 

motivul 

nereușitei 

școlare

Veniți în 

clasele 

liceale de 

peste 

hotare

Exmatric

ulați pe 

motivul 

săvârșirii 

abaterilor 

disciplinar

e

Succnită descriere:

Transferuri 

în clasele 

liceale în 

același 

raion/                 

municipiu

Transferu

ri în 

clasele 

liceale în 

alt raion/              

municipiu

3



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII

35 și m. mult 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub 25 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 8

2015-2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016-2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cl. I-IV cl. V-IX cl. X-XII

0 0 0 0 0.0%

0 0 0 0 0.0%

0 0 0 0 0.0%

3 1 2 0 3.1%

44 19 25 0 45.4%

12 7 5 0 3.0%

2 1 1 0 12.4%

16 5 11 0 16.5%

0 0 0 0 0.0%

5 1 4 0 5.2%

treapta 

liceală

Nr elevi/nr. elevi

Nr. de 

elevi pe 

clase

Clasele

din ei

1.12. Resurse umane cu referire la elevi în anul de studii 2016-2017

Grupul de risc

treapta 

primară

1.10. Instruirea la domiciliu 1.11. Instruire simultană

Elevi din familii numeroase (3 și mai mulți copii)

Elevi devianți luați la evidență în școală

1.12.1. Repartizarea elevilor pe clase

Succintă descriere:

Total %
din ei

Elevi devianți luați la evidență la IPM

Elevi orfani

1.12.3. Repartizarea elevilor după grupurile de risc

Total elevi
Total 

clase

Total

elevi

  Prcentul  total  pe  instituţie  este  de  96.2 , cel mai mare procentaj de absenţe este în clasa a I I-a -8.1% ,3.3% 

absenţe nemotivate , clasa  a   8  -7.0%  , 6.6 nemotivate  şi clasa  a 9-a  6.4  % ,2.5% nemotivate .  C auza absenţelor  

este  absenţele   nemotivate  a   elevilor din familiile social vulnerabile. Numărul 

total de 

copii 

instruiţi la 

domi

ciliu

Succintă descriere:

treapta 

gimnazial

ă

Clasa

Total 

clase

1.12.2. Repartizarea elevilor din clasele liceale pe profiluri

Succnită descriere:

Nr. total 

de clase

 În gimnaziu sunt 8 clase numărul mediu de elevi pe 

clasă sunt de 12,12 elevi.

Nr. total 

de clase
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 8

Total elevi
Total 

clase
Total elevi

Total 

clase
Total elevi Total clase Total elevi

Total 

clase
Total elevi

Total 

clase
Total elevi

Elevi la care un părinte este plecat peste hotare

Elevi cu părinții plecați peste hotare ce dispun de tutelă oficială

Clasa X Clasa XI Clasa XII
Total 

clase X-

XIITotal 

clase

În baza hotărîrii consiliului administrativ  elevii din grupa 

risc au fost repartizate după categoriile date.

Total elevi 

X-XII

Perioada 

de 

referință Total 

clase
Total elevi

Elevi din familii social-vulnerabile

Elevi din familii incomplete

Elevi la care ambii părinți sunt plecați peste hotare

Total elevi

Elevi tutelați

4



nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. %

2014-2015 97 100% 49 49% 49 100% 41 41% 100% 7 7% 100 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

2015-2016 96 100% 44 100% 44 100% 52 52% 100% 14 14% 100 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

2016-2017 97 100% 40 100 40% 100 52 52% 100 5 5% 100 0% 0 0 0% 0 0 0.00% 0 0.00% 0.00%

Total I-IV 39 18 40 19 40 19 0 0 3 5 7 0 5 19 1 0 0 0 0 0 0

Total V-IX 58 26 57 25 57 25 3 13 18 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total X-XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total I-XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

din ei absolvenți
din ei admiși la 

examene
din ei promovaţi din ei admiși la BACdin ei promovaţidin ei promovaţi din ei absolvențiNr. elevi 

cl. I-IV

2.2. Situaţia privind rezultatele la învăţătură la finele anului şcolar 2016-2017

nu

5.00 - 5.99 6.00 - 6.99

II. Domeniul  Curriculum/proces educațional

Numărul elevilor ce 

reuşesc la toate 

disciplinele

8.00 - 8.99total

din ei promovaţiNr. de 

elevi cl. 

X-XI

Note medii
Nu însuşesc la

Însuşesc pe note medii

Calificative

1 
disciplină

Nr. de 

elevi cl. 

XII

3 
discipline 

4 şi mai multe 

Sală de calculatoare (nr./metri pătrați)

Nr. de table interactive/proiectoare

7.00 - 7.99

Nr. elevi cl. 

V-VIII

Numărul elevilor la 

începutul anului 

şcolar (10.09)

da

Cabinet de informatică (nr./ nr. de stații)

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

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu)

Sistem de canalizare (da/nu) da

da

Asigurare cu transport (da/nu)

Suprafața totală (metri pătrați) 9,788.8

Anul de 

studii

Nr. de 

elevi în 

instituţie 

la 31.05

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

Laborator de chimie (nr./ metri pătrați)

10 total

4266

Literatură artistică (nr.) 7012

Sală de lectură (nr. de locuri/nr. de calculatoare)

Nr. elevi 

cl. IX

Incinta  gimnaziului  este bună   , dispunem  de  osală  

sportivă  bine  amenajată cu  camere  de  baie  şi  WC  2  

terenuri sportive  bine  amenajate . Sala  de  calculatoare 

are videoproiector, DVD,TV,CM dar  calculatoarele  sunt  

într-o  stare  nesatisfăcătoare .Bugetul   gimnaziului   nu  

dispune  de a  efectua  lucrările  necesare  în  şcoală  sau  de  

a  procura  bunuri ca  calculatoare . Nu există   laboratoare  

la  chimie  ,  fizică, informatică  şi în  blocul  alimentar  

încălzire . 

Alte centre (nr./metri pătrați)

0

0

38m2

Treapta 

şcolară

da

total fete

Sistem de încălzire (da/nu)

Manuale (nr.)

Laborator de fizică (nr./ metri pătrați)

Laborator de biologie (nr./metri pătraţi)

Suficient

nu

Calculatoare (nr. pentru elevi/ elevi la 1 calculator)

Nr. sălilor de clasă/ din ele utilizate

Teren pentru sport (metri pătrați)/ joacă (da/nu)

fete

Alte laboratoare (nr./ metri pătraţi)

total

Centru de resurse pentru educația incluzivă ((da/nu)/metri pătrați)

Bloc sanitar în interior (da/nu)

fete
Foarte 

bine
Bine

2
discipline

9.00 - 9.99

Numărul elevilor la 

sfârşitul anului şcolar  

(31.05)

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

520 m2

162,2m2

12

18m2

12m2

Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 170

38m2

13

0

da

nu

nu

Sală de festivități (da/nu) 160m2S

Sală de sport (nr./metri pătrați ) 

Bibliotecă (metri pătrați) 36m2

fete

2.1. Rata promovabilităţii pentru anii de studii 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

Bufet (da/nu)/ cantină (nr. de locuri)

Nr. de blocuri/etaje 1

12

80

Punct medical (metri pătrați)

Altele:

18m2

1.13. Condiții

5



Total I-IV 39 18 100.0% 21.9%

Total V-IX 58 26 100.0% 44.82%

Total X-XII

Total I-XII

2015-2016 19 7.5 8.4 0 7.3 7.9 0 7.3 8.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

2016-2017 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

2015-2016 14 14 0 7.6 8.1 0 6.6 6.9 0 7.0 6.7 0 7.2 8.0 0 7% 7% 14.0 100.0 0 0

2016-2017 5 5 0 0.0 0.0 0 7.1 7.3 0 8.0 6.8 0 7.3 7.0 0 7% 7% 5.0 80.0 1 0

Nota 

medie 

privind 

situaţia 

şcolară 

pentru 

înv. 

gimnazial

Nota 

medie la 

examenul 

de 

absolvire

Numărul 

de elevi 

care au 

susţinut 

examenul 

cu note 

mai mici 

de 5

Nr. de 

elevi ai 

clasei a IX-

a admiși 

la 

examenele 

de 

absolvire

Nr. de 

elevi ai 

clasei a IX-

a 

neadmiși 

la 

examenele 

de 

absolvire
Limba și literatura română 

pentru alolingvi

Treapta 

şcolară

Cu situaţia şcolară 

neîncheiată 

Nota 

medie la 

proba de 

evaluare

2.4. Rezultatele şcolare obţinute la absolvirea învățământului gimnazial pentru anii de studii 2015-2016, 2016-2017

Numărul 

de elevi 

care au 

susţinut 

examenul 

cu note 

mai mici 

de 5

Matematica

total

Nota 

medie la 

proba de 

evaluare

%
 c

a
li

tă
ți

i

A lipsit 1 elev nemotivat de la examenele de absolvire.

Numărul 

de elevi 

care au 

susţinut 

proba de 

evaluare 

cu note 

mai mici 

de 5

Numărul de 

elevi care 

au susţinut 

proba de 

evaluare cu 

note mai 

mici de 5

Nota 

medie 

privind 

situaţia 

şcolară la 

finele 

anului 

școlar

Nota 

medie la 

proba de 

evaluare

Numărul 

de elevi 

care au 

susţinut 

proba de 

evaluare 

cu note 

mai mici 

de 5

2.5.1. Olimpiadă

Nota 

medie 

privind 

situaţia 

şcolară la 

finele 

anului 

școlar

Rezultatele şcolare la testarea națională în învățământul primar

Farmarea graduală a fiecărui grad didactic, în fiecare an şcolar, în vederea instrumentării personalului cu metode şi tehnici de plasare a elevului în centru demersului didactic,metode 

interactive.

Limba și literatura română 

pentru alolingvi

2.3. Rezultatele şcolare obţinute în învățământul primar pentru anii de studii 2015-2016, 2016-2017

Limba de instruire Istoria românilor și universală

Nota 

medie  

anuală la 

disciplinile 

de 

examen

Nota 

medie la 

examenele 

de 

absolvire

Rezultatele şcolare pentru disciplinele de examene de absolvire a învățământului gimanzial

Nota 

medie 

privind 

situaţia 

şcolară la 

finele 

anului 

școlar

Nota 

medie la 

proba de 

evaluare

Numărul 

de elevi 

care au 

susţinut 

proba de 

evaluare 

cu note 

mai mici 

de 5

Nota 

medie 

privind 

situaţia 

şcolară la 

finele 

anului 

școlar

Nr. de 

elevi în 

clasa a IV-

a

Nota 

medie la 

examenul 

de 

absolvire

Numărul 

de elevi 

care au 

susţinut 

examenul 

cu note 

mai mici 

de 5

% elevilor 

care au 

susținut 

examenele 

de 

absolvire

Anul de 

studii

     2.4.2. Corelarea performanţelor/rezultatelor elevilor şi nivelul de pregătire profesională a cadrelor  didactice (grad didactic)

2.5. Rezultatele obţinute

     2.4.1. Argumente privind nefinalizarea studiilor gimnaziale 

Nu avem clase care studiază  după Programul Pas cu Pas

Numărul 

total de 

elevi care 

au 

susţinut 

proba de 

evaluare 

cu note 

mai mici 

de 5
Limba de instruireMatematica

Nota 

medie  

anuală la 

disciplinel

e la care s-

a susținut 

proba de 

evaluare

Nota 

medie la 

testarea 

națională

%
 r

eu
și

te
i

Nota 

medie la 

examenul 

de 

absolvire

Numărul 

de elevi 

care au 

susţinut 

examenul 

cu note 

mai mici 

de 5

Nota 

medie 

privind 

situaţia 

şcolară 

pentru 

înv. 

gimnazial

Nota 

medie la 

examenul 

de 

absolvire

Anul de 

studii

Numărul 

total de 

elevi ai cl. 

a IX-a

Numărul total de 

elevi care au 

susţinut 

examenele cu 

note mai mici de 

5

Limba și literatura maternă 

Numărul 

de elevi 

care au 

susținut 

examenele 

de 

absolvire

Numărul 

de elevi 

care nu s-

au 

prezentat 

la 

examene

Nota medie 

privind 

situaţia 

şcolară 

pentru înv. 

gimnazial

Succintă descriere:

Nota 

medie 

privind 

situaţia 

şcolară 

pentru 

înv. 

gimnazial

fete
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Locul I 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Locul II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Locul III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Menţiune 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

14 I 0 0 19 V 19 V-IX

14 I 0 0 14 VI

11 II 0 0 12 VII-IX

11 II 0 0 12 VII-IX

14 III 0 0 12 VIII

Etapa 

republică

Etapa 

republică

Etapa 

raion/mun

icipiu

Etapa 

raion/mun

icipiu

Etapa 

raion/mun

icipiu

Etapa 

republică

Limbă și literatură 

găgăuză

Religia

Educația Ecologică

Clasa Denumirea orei opţionaleClasa 

0

Religia

0

Religia

2.6.1. Învățământ primar

Nr. de 

elevi care 

au selectat 

această 

opţiune

Mitingul „ Ziua biruinței”

Denumirea cercului/secţiei 

sportive

0

Limbă și literatura 

bulgară
Discipli na 

Etapa 

raion/mun

icipiu

Ziua Tricolorului

Limbă străină Matematică

Etapa 

republică

 Bună seara gospodari „tradiţii şi obiceiuri de crăciun”

Etapa 

republică

Etapa 

raion/muni

cipiu

Serată de odihnă „De ziua Tatianei”

Concursul „Florii-2017”

Întîlnirea cu absolvenți ai gimnaziului

Ziua Europei a  securității în Online

Etapa 

republică

Etapa 

raion/mun

icipiu

Etapa 

republică

Etapa 

republică

Limbă și literatură 

română, şcoala 

naţională

Etapa 

raion/mun

icipiu

Etapa 

republică

Etapa 

raion/mun

icipiu

Etapa

Științe

Etapa 

raion/mun

icipiu

Etapa 

republică

Etapa 

raion/mun

icipiu

Informatică

Fizică

Etapa 

raion/mun

icipiu

Etapa 

republică

Etapa 

raion/mun

icipiu

Etapa 

republică

Etapa 

raion/mun

icipiu

Etapa 

republică

Etapa 

raion/mun

icipiu

Etapa 

republică

Limbă și literatură 

rusă, şcoala alolingvă

Limbă și literatură 

ucraineană

Etapa 

republică

Educaţie fizicăBiologie
Istorie a românilor și 

universală
Geografie

Nivel internațional (denumire/locuri)

Etapa 

raion/mun

icipiu

Chimie

0

Concursul desenelor„ Ziua drapelului Republicii Moldova”

Nr. de 

elevi care 

au selectat 

această 

opţiune

Educația Ecologică

Nr. de 

elevi care 

au selectat 

această 

opţiune

Clasa Clasa 

Educația Ecologică

2.6. Diversitatea serviciilor educaţionale oferite

Concurs  „Ivorul înțelepciunii „ - locul III

Festivalul horiografic colectiv „În lumea dansului”

Ziua internaţională dedicată zilei în memoria decedaţi în acidentul 

rutierFestivalul Republican dedicat sărbătorilor de iarnă tradiţii şi obicei

Oimpiadele raionale

Omagerea lui M. Eminescu

Vicoria -71 Concurs patriotic muzical Menţiune 

Nr. de 

elevi care 

au selectat 

această 

opţiune

Concursul „Valentin și Valentina”

Concursul sportiv „ Haideți- băieți”

Acția„ Un mărțișor în dar pentru tine”.

Concursul „Mărțișoarelor”

Nivel republican (denumire/locuri)Nivel raional/municipal (denumire/locuri)Nivel local (denumire)

Luna înverzirii localităţii natale

Religia

Religia Volei0

Denumirea cercului/secţiei 

sportive

Ziua Cunoştinţelor

Ziua Pedagogului

Religia

Denumirea orei opţionale

Ziua Oamenilor în etate

Decada zilei internaţionale a tineretului

Conferinţa pedagogică

Ziua pedagogului

Ziua Europei

Luna Sănătăţii

Limbă și literatură 

română, şcoala 

alolingvă

Limbă rusă, școala 

națională

Etapa 

raion/mun

icipiu

Etapa 

raion/mun

icipiu

2.5.2. Activități extracurriculare/extrașcolare

2.6.2. Învățământ gimnazial

Etapa 

raion/mun

icipiu

Sărut femee mîna ta- concert.

Etapa 

republică

Religia

Etapa 

republică

Ecologie Total

Etapa 

raion/mun

icipiu

Etapa 

republică

Economie

Etapa 

republică

Etapa 

republică

Etapa 

raion/mun

icipiu

Hramul satului

Săptămîna drepturilor copiilor

Festivalul republican dedicat folclorului cîntecul soldatului
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Z Z Z Z 19 V

14 VI t

7 VII

12 VIII

5 IX

10 II-III Z

9 V-VI-VII

20 II-III

19 VII-VIII-IX

5 0 5 0 0 2 0 0 0 0 3 2

Nr. total 

de elevi cu 

CES

Z

    3.1.1. Gestionarea finanțelor în anul bugetar 2016

Buget planificat

Ministerul Finantelor,Furnizare Energie, Taraclia-Gaz,S.R.L Tanov,S.R.l luxia

treapta 

primară

treapta 

gimnazială

treapta 

primară

Clasa 

Buget aprobat

Z

    3.1. Dimensiunea financiară

 III. Domeniul  Management

treapta 

gimnazială

treapta 

liceală

treapta 

primară

treapta 

gimnazială

Principalele categorii de cheltuieli, beneficiari

2.6.6. Grupe cu program prelungit

Clasa

Z Z Z

Sursa de finanţare a 

claselor/grupelor cu program 

prelungit

Suma, lei

Currculum  pentru  învăţămîntul gimnazial 

Nr. de 

elevi 

pentru 

care a fost 

organizat

Clasa 

Grupa folclorică  „ Doinița”

Denumirea 

Marfuri de uz gospodaresc,recizite de birou

treapta 

gimnazială

treapta 

liceală

Denumirea orei opţionale

Nr. de 

elevi care 

au selectat 

această 

opţiune

Denumirea 

Nr. de 

elevi 

pentru 

care a fost 

elaborat

Clasa 

Denumirea grupei
Program prelungit 

(ore)

1335669.22

Z

2.6.4. Curriculum la decizia școlii

Clasa 
Denumirea cercului/secţiei 

sportive

Nr. de 

elevi care 

au selectat 

această 

opţiune

Salariu,cotizatii de asigurare sociale de stat obligatorii virate de angajatori, prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala,alimentatie,gaz,lumina,medicamente, recizite de birou si marfuri de uz gospodaresc

Buget executat

Cercul de dans „ Speranța”

2.6.5. Alte servicii educaţionale

2.6.3. Învățământ liceal

Nr. de 

elevi în 

grupa cu 

program 

prelungit

Z

treapta 

liceală

treapta 

primară

Bunuri procurate, beneficiari

1345000.00 1308500.00

din ei studiază în baza 

curriculu- mului 

modificat

2.6.7. Implementarea curriculumului pentru elevii cu CES

din ei din ei studiază în bază de PEI
din ei studiază în baza 

curriculumui general
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Instrucțiuni privind completarea formularului Raportului de activitate pentru anul de studii 2016-2017
Instituții de învățământ primar, gimnazial, liceal și special

Variabila/domeniul Descrierea variabilei/domeniului

Raion/municipiu Valori predefinite: 34 raioane/municipii și Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia

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)

Tipul Planului-cadru Valori predefinite: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 3.1; 3.2; 3.3

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

Nr. de schimburi Valori predefinite: 1; 2

Tipul de proprietate Valori predefinite: public; privat

Forma de învățământ Valori predefinite: de zi; serală

Total cadre didactice/de conducere la 15.09.2016 Total cadre didactice inclusiv manageriale și cumularzi la data de 15.09.2016, numărul și % din total necesar

Personal de conducere la 15.09.2016 Total personal de conducere la data de 15.09.2016, numărul și % din total angajați

Cadre didactice la 15.09.2016 Total cadre didactice (inclusiv cumularzii) la data de 15.09.2016, numărul și % din total angajați

Tineri specialiști la 15.09.2016 Total tineri specialiști la data de 15.09.2016, numărul și % din total angajați

Cadre didactice de vârstă pensionară la 15.09.2016 Total cadre didactice (inclusiv cumularzii) de vârstă pensionară la 15.09.2016, numărul și % din total angajați

Cadre didactice cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2016 Total cadre didactice (inclusiv cumularzii) cu 1-2 ani până la pensie la 15.09.2016, numărul și % din total angajați

Cadre didactice angajate pe parcursul anului
Total cadre didactice (inclusiv cumularzii) angajate pe parcursul anului curent de studii, numărul și % din total 

necesar

Total cadre didactice necesare la 15.09.2016 Total cadre didactice necesare la data de 15.09.2016, numărul și % din total necesar 

Total  cadre didactice/de conducere la 31.05.2017

Total cadre didactice inclusiv manageriale și cumularzi  la 31.05.2017, numărul și % din total necesar. Atenție! 

Numărul total de angajați va corespunde cu suma dintre: Cadre didactice (angajați de bază)  și Cadre didactice 

angajate prin cumul din Tabelul 1.2

Personal de conducere la 31.05.2017 Total personal de conducere la data de 31.05.2017, numărul și % din total angajați

Cadre didactice la 31.05.2017 Total cadre didactice (inclusiv cumularzii) la data de 31.05.2017, numărul și % din total angajați

Tineri specialiști la 31.05.2017 Total tineri specialiști la data de 31.05.2017, numărul și % din total angajați

Cadre didactice de vârstă pensionară la 31.05.2017 Total cadre didactice (inclusiv cumularzii) de vârstă pensionară la 31.05.2017, numărul și % din total angajați

Cadre didactice cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2017 Total cadre didactice (inclusiv cumularzii) cu cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2017, numărul și % din total 

angajați
Cadre didactice plecate din instituţie

Total cadre didactice (inclusiv cumularzii) plecate pe parcursul anului de studii 2016-2017, numărul și % din total 

angajați

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

- roz de o nuanță deschisă - date textuale;

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

 I. Domeniul  Capacitate instituțională

1.1. Evoluţia cadrelor didactice din instituţie

Date generale

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



Posturi vacante la 31.05.2017 Cadre didactice necesare la data de 31.05.2017, numărul și % din total necesar 

Motivul plecării cadrelor didactice Descriere textuală succintă cu indicarea motivelor plecării, necesarului de cadre pe discipline etc.

    Cadre didactice (angajați de bază)

Total cadre didactice (inclusiv manageriale) - angajați de bază, numărul (se calculează automat la sumarea cadrelor 

didactice/manageriale repartizate conform studiilor deținute) și %. Atenție! Numărul total de cadre didactice 

(angajați de bază) corespunde cu numărul de cadre în sumă pe categoriile: studii, grade didactice/manageriale, 

normă didactică.

 % se calculează din numărul total de cadre didactice (inclusiv manageriale) necesare în instituție

    Cadre didactice/manageriale cu studii superioare doctorale

Total cadre didactice (inclusiv manageriale) cu studii superioare doctorale, numărul și % din numărul total de 

cadre didactice angajate de bază. Fiecare cadru didactic (angajat de bază) se include o singură dată la categoria de 

studii de cel mai înalt grad deținut

    Cadre didactice/manageriale cu studii superioare de masterat

Total cadre didactice (inclusiv manageriale) cu studii superioare de masterat, numărul și % din numărul total de 

cadre didactice angajate de bază. Fiecare cadru didactic (angajat de bază) se include o singură dată la categoria de 

studii de cel mai înalt grad deținut

    Cadre didactice/manageriale cu studii superioare

Total cadre didactice (inclusiv manageriale) cu studii superioare ante-Bologna, numărul și % din numărul total de 

cadre didactice angajate de bază. Fiecare cadru didactic (angajat de bază) se include o singură dată la categoria de 

studii de cel mai înalt grad deținut

    Cadre didactice/manageriale cu studii superioare de licenţă

Total cadre didactice (inclusiv manageriale) cu studii superioare de licenţă, numărul și % din numărul total de 

cadre didactice angajate de bază. Fiecare cadru didactic (angajat de bază) se include o singură dată la categoria de 

studii de cel mai înalt grad deținut

    Cadre didactice cu studii medii de specialitate

Total cadre didactice cu studii medii de specialitate, numărul și % din numărul total de cadre didactice angajate de 

bază. Fiecare cadru didactic (angajat de bază) se include o singură dată la categoria de studii de cel mai înalt grad 

deținut

    Cadre didactice fără studii pedagogice Total cadre didactice fără studii pedagogice, numărul și % din numărul total de cadre didactice angajate de bază

    Cadrele didactice/manageriale cu gradul superior 

Total cadrele didactice (inclusiv manageriale) cu gradul superior, numărul și % din numărul total de cadre 

didactice angajate de bază. În cazul când se deține și grad didactic și managerial, cadrul didactic se include o 

singură dată 

    Cadre didactice/manageriale cu gradul întâi 
Total cadre didactice (inclusiv manageriale) cu gradul întâi, numărul și % din numărul total de cadre didactice 

angajate de bază. În cazul când se deține și grad didactic și managerial, cadrul didactic se include o singură dată 

    Cadre didactice/manageriale cu gradul doi 
Total cadre didactice (inclusiv manageriale) cu gradul doi, numărul și % din numărul total de cadre didactice 

angajate de bază. În cazul când se deține și grad didactic și managerial, cadrul didactic se include o singură dată 

    Cadre didactice fără grad didactic Total cadre didactice fără grad didactic, numărul și % din numărul total de cadre didactice angajate de bază

    Cadre didactice cu norma deplină Total cadre didactice cu norma deplină, numărul și % din numărul total de cadre didactice angajate de bază

    Cadre didactice cu număr de ore sub norma didactică
Total cadre didactice cu număr de ore sub norma didactică, numărul și % din numărul total de cadre didactice 

angajate de bază

    Cadre didactice cu  suprasarcina didactică Total cadre didactice cu suprasarcină didactică, numărul și % din numărul total de cadre didactice angajate de bază

Cadre didactice, școala primară
Total cadre didactice care predau în școala primară, numărul și % din numărul total de cadre didactice angajate de 

bază 

Cadre didactice, ciclul I și II (gimnaziu - liceu)
Total cadre didactice care predau în clase de gimnaziu-liceu, numărul și % din numărul total de cadre didactice 

angajate de bază

Cadre didactice de sprijin Total cadre didactice de sprijin, numărul și % din numărul total de cadre didactice angajate de bază

Psiholog școlar Total psihologi școlari, numărul și % din numărul total de cadre didactice angajate de bază

1.2. Ponderea personalului didactic calificat ( situația la 31.05.2016 )



Cadre didactice angajate prin cumul
Total cadre didactice angajate prin cumul, numărul și % din numărul total de cadre didactice (inclusiv 

manageriale) necesare în instituție

Elevi per cadru didactic 2014-2015

Numărul de elevi per cadru didactic în anul de studii 2014-2015. Numărul de elevi se împarte la numărul total de 

cadre didactice, inclusiv cumularzi

Elevi per cadru didactic 2015-2016

Numărul de elevi per cadru didactic în anul de studii 2015-2016. Numărul de elevi se împarte la numărul total de 

cadre didactice, inclusiv cumularzi

Elevi per cadru didactic 2016-2017
Numărul de elevi per cadru didactic în anul de studii 2016-2017. Numărul de elevi se împarte la numărul total de 

cadre didactice, inclusiv cumularzi

Disciplina
Valori predefinite: disciplinele de studiu din Planul-cadru. Ultimele 5 rânduri pot fi completate cu alte disciplini 

care nu se regăsesc printre valorile predefinite

Nr. cadre didactice Numărul total de cadre didactice care predau o disciplină anumită

   din ele cu studii superioare Numai numărul de cadre didactice cu studii superioare care predau o disciplină anumită 

   din ele cu grad didactic (Superior, Întâi, Doi) Numărul de cadre didactice care predau o disciplină anumită ce dețin gradul didactic: Superior, Întâi, Doi 

Disciplina predată de nespecialiști Toate disciplinele predate de către nespecialiști. Pentru fiecare disciplină distinctă se utilizează rând separat

Clasele Clasele la care se predă disciplina de către nespecialiști. Pot fi una sau mai multe clase

Nr. de nespecialiști Numărul total de nespecialiști care predau o disciplină distinctă

Succintă descriere
Descriere textuală succintă: dacă ponderea personalului calificat și cu grad didactic urmează o tendinţă ascendentă 

sau descendentă în ultimii trei ani (numeric și procentual)

Funcția
Funcții nondidactice și auxiliare conform statelor de personal aprobate ale instituției. Fiecare funcție distinctă în 

rând separat

Nr.de unități
Numărul total de unități ale funcției nondidactice sau auxiliare descrise, conform statelor de personal aprobate ale 

instituției 

Nr. angajați (persoane fizice) Numărul total de persoane angajate la funcții nondidactice și auxiliare

Total elevi Numărul total de elevi în instituție (se calculează automat)

Total elevi treapta primară Numărul total de elevi din treapta primară

      din ei cu CES* Numărul total de elevi cu CES din treapta primară

Total elevi treapta gimnazială Numărul total de elevi din treapta gimnazială

din ei cu CES* Numărul total de elevi cu CES din treapta gimnazială

Total elevi treapta liceală Numărul total de elevi din treapta liceală

din ei cu CES* Numărul total de elevi cu CES din treapta liceală

   nr. clase Numărul total de clase pentru fiecare tip de clasă

   nr. elevi Numărul total de elevi pentru fiecare tip de clasă

Procentul şcolarizării (total pe instituție) % școlarizării (din numărul total de elevi în instituție), se calculează automat

Procentul şcolarizării (I-IV) % școlarizării (din numărul total de elevi din treapta primară)

Procentul şcolarizării (V-IX) % școlarizării (din numărul total de elevi din treapta gimnazială)

Procentul şcolarizării (X-XII) % școlarizării (din numărul total de elevi din treapta liceală)

   a) învăţământul primar Informaţie textuală succintă cu referire la numărul de elevi, procentul școlarizării etc. pentru treapta primară             

   b) înăţământul gimnazial 
Informaţie textuală succintă cu referire la numărul de elevi, procentul școlarizării etc. pentru la treapta gimnazială              

   c) învăţământul liceal 
Informaţie textuală succintă cu referire la numărul de elevi, procentul școlarizării etc. pentru la treapta liceală              

Transferuri în clasele primare în același raion/municipiu Numărul total de elevi transferați în clasele primare în același raion/municipiu

Transferuri în clasele primare în alt raion/municipiu Numărul total de elevi transferați în clasele primare în alt raion/municipiu

Plecați din clasele primare peste hotare Numărul total de elevi plecați peste hotare din clasele primare

1.6. Mişcarea şi transferul elevilor

1.6.1. Elevi plecaţi

1.5. Analiza efectivului de elevi prin constatarea tendinţelor (scădere/ creştere/ valori constante) pentru anii de studii 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 din: 

1.3. Alte categorii de personal

1.4. Evoluţia efectivelor de elevi în ultimii 3 ani



Transferuri în clasele gimnaziale în același raion/municipiu Numărul total de elevi transferați în clasele gimnaziale în același raion/municipiu

Transferuri în clasele gimnaziale în alt raion/municipiu Numărul total de elevi transferați în clasele gimnaziale în alt raion/municipiu

Plecați din clasele gimnaziale peste hotare Numărul total de elevi plecați peste hotare din clasele gimnaziale

Transferuri în clasele liceale în același raion/municipiu Numărul total de elevi transferați în clasele liceale în același raion/municipiu

Transferuri în clasele liceale în alt raion/municipiu Numărul total de elevi transferați în clasele liceale în alt raion/municipiu

Transferuri în clasele liceale cu schimbarea profilului în același 

raion/municipiu Numărul total de elevi transferați în clasele liceale cu schimbarea profilului în același raion/municipiu

Transferuri în clasele liceale cu schimbarea profilului în alt 

raion/municipiu Numărul total de elevi transferați în clasele liceale cu schimbarea profilului în alt raion/municipiu

Plecați din clasele liceale peste hotare Numărul total de elevi plecați peste hotare din clasele liceale

Exmatriculați din clasele liceale din diferite motive Numărul total de elevi exmatriculați din clasele liceale

Exmatriculați pe motivul nereușitei școlare Numărul de elevi din clasele liceale exmatriculați pe motivul nereușitei școlare

Exmatriculați pe motivul săvârșirii abaterilor disciplinare Numărul de elevi din clasele liceale exmatriculați pe motivul săvârșirii abaterilor disciplinare

Transferuri în clasele primare din același raion/municipiu Numărul total de elevi transferați în clasele primare din același raion/municipiu

Transferuri în clasele primare din alt raion/municipiu Numărul total de elevi transferați în clasele primare din alt raion/municipiu

Veniți în clasele primare de peste hotare Numărul total de elevi veniți în clasele primare de peste hotare

Transferuri în clasele gimnaziale din același raion/municipiu Numărul total de elevi transferați în clasele gimnaziale din același raion/municipiu

Transferuri în clasele gimnaziale din alt raion/municipiu Numărul total de elevi transferați în clasele gimnaziale din alt raion/municipiu

Veniți în clasele gimnaziale de peste hotare Numărul total de elevi veniți în clasele gimnaziale de peste hotare

Transferuri în clasele liceale din același raion/municipiu Numărul total de elevi transferați în clasele liceale din același raion/municipiu

Transferuri în clasele liceale din alt raion/municipiu Numărul total de elevi transferați în clasele liceale din alt raion/municipiu

Transferuri în clasele liceale cu schimbarea profilului din același 

raion/municipiu Numărul total de elevi transferați în clasele liceale cu schimbarea profilului din același raion/municipiu

Transferuri în clasele liceale cu schimbarea profilului din 

altraion/municipiu Numărul total de elevi transferați în clasele liceale cu schimbarea profilului din alt raion/municipiu

Veniți în clasele liceale  din școala profesională Numărul total de elevi veniți în clasele liceale din școala profesională

Veniți în clasele liceale din colegiu Numărul total de elevi veniți în clasele liceale din colegiu

Veniți în clasele liceale de peste hotare Numărul total de elevi veniți în clasele liceale de peste hotare

Total elevi care au abandonat şcoala Numărul total de elevi care au abandonat școala (se calculează automat)

treapta primară Numărul total de elevi din treapta primară care au abandonat școala

treapta gimnazială Numărul total de elevi din treapta gimnazială care au abandonat școala

treapta liceală Numărul total de elevi din treapta liceală care au abandonat școala

Succintă descriere Descriere textuală succintă cu indicarea cauzelor abandonului şcolar și acțiunilor întreprinse

Numărul total de copii neşcolarizaţi Numărul total de copii neșcolarizați (se calculează automat)

treapta primară Numărul total de copii din treapta primară neșcolarizați

treapta gimnazială Numărul total de copii din treapta gimnazială neșcolarizați

Succintă descriere Descriere textuală cu indicarea cauzelor neşcolarizării și acțiunilor întreprinse

Total pe instituție % frecvenței (din numărul total de elevi în instituție), se calculează automat

treapta primară % frecvenței (din numărul total de elevi din treapta primară)

treapta gimnazială % frecvenței (din numărul total de elevi din treapta gimnazială)

treapta liceală % frecvenței (din numărul total de elevi din treapta liceală)

Total pe treapta primară Numărul  total de absențe pe treapta primară

Nemotivate Numărul de absențe nemotivate pe treapta primară

Motivate Numărul de absențe motivate pe treapta primară

    din ele pe caz de boală Numărul de absențe pe caz de boală pe treapta primară din cele motivate 

1.6.2. Elevi veniţi

1.7. Abandonul şcolar

1.8. Copii neşcolarizaţi

1.9. Absenteismul



Total pe treapta gimnazială Numărul total de absențe pe treapta gimnazială

Nemotivate Numărul de absențe nemotivate pe treapta gimnazială

Motivate Numărul de absențe motivate pe treapta gimnazială

   din ele pe caz de boală Numărul de absențe pe caz de boală pe treapta gimnazială din cele motivate

Total pe treapta liceală Numărul  total de absențe pe treapta liceală

Nemotivate Numărul de absențe nemotivate pe treapta liceală

Motivate Numărul de absențe motivate pe treapta liceală

  din ele pe caz de boală Numărul de absențe pe caz de boală pe treapta liceală din cele motivate

Total pe instituție Numărul total de absențe pe instituție (se calculează automat)

Nemotivate Numărul de absențe nemotivate pe  instituție (se calculează automat)

Motivate Numărul de absențe motivate pe  instituție (se calculează automat)

  din ele pe caz de boală Numărul de absențe pe caz de boală pe instituție din cele motivate (se calculează automat)

Succintă descriere
Informație textuală succintă cu indicarea cauzelor și factorilor determinanți de absenteism (se calculează automat)

Numărul total de copii instruiţi la domiciliu Numărul total de copii instruiţi la domiciliu pe instituție (se calculează automat)

treapta primară Numărul de copii instruiţi la domiciliu din treapta primară

treapta gimnazială Numărul de copii instruiţi la domiciliu din treapta gimnazială

treapta liceală Numărul de copii instruiţi la domiciliu din treapta liceală

Clasa
Denumirea clasei în care are loc instruirea simultană (ex. cl. I, III; cl. II, IV). Dacă sunt mai multe clase cu instruire 

simultană se indică în rânduri separate

Nr. elevi/nr. elevi Numărul de elevi dintr-o clasă și din alta înmatriculați în clasa cu instruire simultană

Total elevi Numărul de elevi total în clasa cu instruire simultană (se calculează automat)

35 și m. mult
Numărul de clase cu 35 elevi și mai mult. Se completează numai pentru tipul de clasă în care sunt 35 și mai mulți 

elevi. Pot fi și mai multe clase de același tip

30-34
Numărul de clase cu numărul de elevi între 30 și 34. Se completează numai pentru tipul de clasă în care sunt de la 

30 până la 34 elevi. Pot fi și mai multe clase de același tip

25-29
Numărul de clase cu numărul de elevi între 25 și 29. Se completează numai la tipul de clasă în care sunt de la 25 

până la 29 elevi. Pot fi și mai multe clase de același tip

Sub 25
Numărul de clase cu numărul de elevi sub 25. Se completează numai la tipul de clasă în care sunt sub 25 elevi. Pot 

fi și mai multe clase de același tip

Nr. total de clase (orizontal)
Numărul total de clase din instituție (conform rețelei de clase aprobate) repartizat pe tipuri de clase (câte clase de I-

i, câte clase de a II-a etc.), se calculează automat

Nr. total de clase (vertical) Numărul total de clase din instituție repartizat pe categorii de număr de elevi  (câte clase în total cu un număr de 

elevi de 35 și mai mult, câte clase în total cu un număr de elevi de la 30 pînă la 34 etc.), se calculează automat

Succintă descriere
Informație textuală succintă cu privire la indicarea motivului în cazul în care nr. de elevi în clasă depășește nr. de 

35

Clasa X, total clase
Numărul total de clase de a X-a pe profiluri (Valori predefinite: Umanist, Real, Arte, Sport, Teologic, Alt 

profil) din instituție

Clasa X, total elevi
Numărul total de elevi în clasa a X-a pe profiluri (Valori predefinite: Umanist, Real, Arte, Sport, 

Teologic, Alt profil) din instituție

Clasa XI, total clase
Numărul total de clase de a XI-a pe profiluri (Valori predefinite: Umanist, Real, Arte, Sport, Teologic, 

Alt profil) din instituție

1.10. Instruirea la domiciliu

1.11. Instruire simultană

1.12. Resurse umane cu referire la elevi în anul de studii 2016-2017

1.12.1. Repartizarea elevilor pe clase

1.12.2. Repartizarea elevilor din clasele liceale pe profiluri



Clasa XI, total elevi
Numărul total de elevi în clasa a XI-a pe profiluri (Valori predefinite: Umanist, Real, Arte, Sport, 

Teologic, Alt profil) din instituție

Clasa XII, total clase
Numărul total de clase de a XII-a pe profiluri (Valori predefinite: Umanist, Real, Arte, Sport, Teologic, 

Alt profil) din instituție

Clasa XII, total elevi
Numărul total de elevi în clasa a XII-a pe profiluri (Valori predefinite: Umanist, Real, Arte, Sport, 

Teologic, Alt profil) din instituție

Total clase X-XII Numărul total de clase liceale în instituție. Se calculează automat

Total elevi X-XII Numărul total de elevi în clasele liceale în instituție. Se calculează automat

Elevi devianți luați la evidență în școală
Elevi devianți, pe trepte de școlaritate, care au fost luați pe parcursul anului de studii la evidență în școală, număr și 

% (din numărul total de elevi în instituție). Numărul total se calculează automat

Elevi devianți luați la evidență la IPM
Elevi devianți, pe trepte de școlaritate, care au fost luați pe parcursul anului de studii la evidență la IPM***, număr 

și % (din numărul total de elevi în instituție). Numărul total se calculează automat

Elevi orfani
Elevi orfani, pe trepte de școlaritate, număr și % (din numărul total de elevi în instituție). Numărul total se 

calculează automat. Numărul total se calculează automat

Elevi tutelați
Elevi tutelați, pe trepte de școlaritate, număr și % (din numărul total de elevi în instituție). Numărul total se 

calculează automat

Elevi din familii numeroase (3 și mai mulți copii)
Elevi din familii numeroase (3 și mai mulți copii), pe trepte de școlaritate, număr și % (din numărul total de elevi în 

instituție). Numărul total se calculează automat

Elevi din familii incomplete
Elevi din familii incomplete, pe trepte de școlaritate, număr și % (din numărul total de elevi în instituție). Numărul 

total se calculează automat

Elevi cu ambii părinți plecați peste hotare
Elevi cu ambii părinți plecați peste hotare, pe trepte de școlaritate, număr și % (din numărul total de elevi în 

instituție). Numărul total se calculează automat

Elevi cu un părinte plecat peste hotare
Elevi cu un părinte plecat peste hotare, pe trepte de școlaritate, număr și % (din numărul total de elevi în instituție). 

Numărul total se calculează automat

Elevi cu părinții plecați peste hotare ce dispun de tutelă oficială
Elevi cu părinții plecați peste hotare ce dispun de tutelă oficială, pe trepte de școlaritate, număr și % (din numărul 

total de elevi în instituție). Numărul total se calculează automat

Elevi din familii social-vulnerabile
Elevi din familii social-vulnerabile, pe trepte de școlaritate, număr și % (din numărul total de elevi în instituție). 

Numărul total se calculează automat

Succintă descriere
Informație textuală succintă cu indicarea activităților întreprinse în vederea diminuării numărului elevilor din 

grupurile de risc

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 de clasă/ din ele utilizate Numărul total de săli de clasă. Numărul de săli de clasă utlizate din numărul total

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

Bufet (da/nu)/ cantină (nr. de locuri) Valori predefinite: da; nu. Numărul de locuri în cantina școlară

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

Teren pentru sport (metri pătrați)/ joacă (da/nu) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a terenului pentru sport. Valori predefinite: da; nu.

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 (da/nu) Valori predefinite: da; nu

Bibliotecă (metri pătrați) Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a bibliotecii

Manuale (nr.) Numărul total de manuale

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

Sală de lectură (nr. de locuri/nr. calculatoare) Numărul de locuri în sala de lectură. Numărul de calculatoare în sala de lectură

Laborator de chimie (nr./ metri pătrați)
Numărul de laboratoare de chimie în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a 

laboratorului/laboratoarelor de chimie

Laborator de fizică (nr./ metri pătrați)
Numărul de laboratoare de fizică în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a 

laboratorului/laboratoarelor de fizică

1.12.3. Repartizarea elevilor după grupurile de risc

1.13. Condiții



Laborator de biologie (nr./metri pătraţi)
Numărul de laboratoare de biologie în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a 

laboratorului/laboratoarelor de biologie

Alte laboratoare (nr./ metri pătraţi)
Numărul de alt tip de laboratoare în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a 

laboratorului/laboratoarelor de alt tip

Cabinet de informatică (nr./ nr. de stații) Numărul de cabinete de informatică. Numărul de stații în cabinetul/cabinetele de informatică

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

calculatoare

Calcutoare (nr. pentru elevi/ elevi la 1 calculator)

Numărul de calculatoare destinate pentru elevi. Numărul de elevi la 1 calculator conform Standardelor numerice 

minime de dotare a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor cu mijloace TIC, aprobate prin ord. ME nr. 581 din 

24.06.2015 (din numărul total de calculatoare destinat pentru elevi)

Calcutoare (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. Numărul de calculatoare conectate la rețeaua Internet din numărul total de calculatoare 

în instituție

Asigurare cu transport (da/nu) Valori predefinite: da; nu

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu) Valori predefinite: da; nu

Sistem de canalizare (da/nu) Valori predefinite: da; nu

Sistem de încălzire (da/nu) Valori predefinite: da; nu

Bloc sanitar în interior (da/nu) Valori predefinite: da; nu

Asigurarea  condiţiilor  pentru copiii cu probleme  locomotorii (da/nu) Valori predefinite: da; nu

Centru de resurse pentru educația incluzivă ((da/nu)/metri pătrați)
Valori predefinite: da; nu. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a centrului de resurse pentru educația 

incluzivă

Alte centre (nr./metri pătrați) Numărul alte centre în instituție. Numărul de metri pătrați ai suprafeței totale a centrului/centrelor

Altele:
 Descriere textuală succintă cu indicarea altor condiţii existente şi/sau alte cabinete (logopedie, servicii psihologice, 

gimnastică curativă, ludotecă etc), în dependenţă de specificul instituţiei

Nr. de elevi în instituţie la 31.05 Numărul total de elevi în instituție la data de 31.05.2017

din ei promovaţi (nr., %) Numărul elevilor promovați și % din numărul total de elevi în instituție

Nr. elevi cl. I-IV Numărul total de elevi în clasele I-IV-a

din ei promovaţi (nr., %) Numărul elevilor promovați și % din numărul total de elevi din clasele I-IV-a

Nr. elevi cl. V-VIII Numărul total de elevi în clasele a V-VIII-a

din ei promovaţi (nr., %) Numărul elevilor promovați și % din numărul total de elevi din clasele a V-VIII-a

Nr. elevi cl. IX Numărul total de elevi în clasele a IX-a

din ei admiși la examene (nr., %) Numărul elevilor admiși și % din numărul total de elevi din clasele a IX-a

din ei absolvenți (nr., %) Numărul elevilor absolvenți și % din numărul total de elevi din clasele a IX-a

Nr. de elevi cl. X-XI Numărul total de elevi în clasele a X-XI-a

din ei promovaţi (nr., %) Numărul elevilor promovați și % din numărul total de elevi din clasele a X-XI-a

Nr. de elevi cl. XII Numărul total de elevi în clasele a XII-a

din ei admiși la BAC (nr., %) Numărul elevilor admiși și % din numărul total de elevi din clasele a XII-a

din ei absolvenți (nr., %)
Numărul elevilor absolvenți și % din numărul total de elevi din clasele a XII-a (se indică numai pentru anii 

precedenți de studii)

Numărul elevilor la începutul anului şcolar (total, fete) Numărul total de elevi la 10.09.2016 în instituție. Numărul total de fete la început de an școlar în instituție

II. Domeniul  Curriculum/proces educațional

2.1. Rata promovabilităţii pentru anii de studii 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

2.2. Situaţia privind rezultatele la învăţătură la finele anului şcolar 2016-2017

Notă: Datele pentru elevii din clasa I-i și din clasele care studiază după Programul Pas cu Pas  nu se vor introduce la media notelor, % reușitei și % calității



Numărul elevilor la sfârşitul anului şcolar (total, fete)

Numărul total de elevi la 31.05.2017 în instituție. Atenție! Numărul total de elevi pentru clasele I-XII corespunde 

cu Total  elevi din Tabelul 1.4. (numai pentru data de 31.05.2017) și cu Total elevi din Tabelul 1.12.2. Numărul 

total de fete la sfârșit de an școlar în instituție

Numărul elevilor ce reuşesc la toate disciplinele (total, fete)
Numărul total de elevi în instituție care reușesc la toate disciplinele. Numărul total de fete în instituție care reușesc 

la toate disciplinele

Însuşesc pe note medii: 5.00 - 5.99 Numărul de elevi care însușesc pe note medii incluse în intervalul dat inclusiv

Însuşesc pe note medii: 6.00 - 6.99 Numărul de elevi care însușesc pe note medii incluse în intervalul dat inclusiv

Însuşesc pe note medii: 7.00 - 7.99 Numărul de elevi care însușesc pe note medii incluse în intervalul dat inclusiv

Însuşesc pe note medii: 8.00 - 8.99 Numărul de elevi care însușesc pe note medii incluse în intervalul dat inclusiv

Însuşesc pe note medii: 9.00 - 9.99 Numărul de elevi care însușesc pe note medii incluse în intervalul dat inclusiv

Însuşesc pe note medii: 10 Numărul de elevi care însușesc numai pe note de 10

Calificativul Foarte bine Nr. de elevi ai clasei a II-a cu un nivel de performanță Foarte bun

Calificativul Bine Nr. de elevi ai clasei a II-a cu un nivel de performanță Bun

Calificativul Suficient Nr. de elevi ai clasei a II-a cu un nivel de performanță Suficient

Nu însuşesc la (total, fete) 
Numărul Total de elevi în instituție care nu însușesc (se calculează automat). Numărul total de fete în instituție 

care nu însușesc din numărul total de elevi în instituție care nu însușesc

1 disciplină Numărul total de elevi în instituție care nu însușesc la 1 disciplină școlară 

2 discipline Numărul total de elevi în instituție care nu însușesc la  2 disciplini școlare 

3 discipline Numărul total de elevi în instituție care nu însușesc la 3 disciplini școlare

4 şi mai multe Numărul total de elevi în instituție care nu însușesc la 4 și mai multe disciplini școlare 

Cu situaţia şcolară neîncheiată (total, fete)
Numărul total de elevi în instituție cu situația școlară neîncheiată. Numărul total de fete în instituție cu situația 

școlară neîncheiată

% reușitei % reușitei elevilor în instituție (din numărul total de elevi în instituție)

% calității % calității elevilor în instituție (din numărul total de elevi în instituție)

Succintă descriere
Analiză succintă a situației academice a elevilor după caz prin raportare la descriptori sau note, cauzele nereușitei 

etc. 

Nr. de elevi în clasa a IV-a Numărul total de elevi în clasa/clasele a IV-a din instituție

Limba și literatura română pentru alolingvi

            Nota medie privind situaţia şcolară la 

            finele anului școlar
Nota medie privind situaţia şcolară pentru învățământul primar la Limba și literatura română pentru alolingvi

           Nota medie la proba de evaluare Nota medie la proba de evaluare la Limba și literatura română pentru alolingvi

          Numărul de elevi care au susţinut proba

          de evaluare cu note mai mici de 5

Numărul de elevi care au susţinut proba de evaluare la Limba și literatura română pentru alolingvi cu note mai mici 

de 5 

Matematica

            Nota medie privind situaţia şcolară la 

            finele anului școlar
Nota medie privind situaţia şcolară pentru învățământul primar la Matematică

           Nota medie la proba de evaluare Nota medie la proba de evaluare la Matematică

          Numărul de elevi care au susţinut proba

          de evaluare cu note mai mici de 5
Numărul de elevi care au susţinut proba de evaluare la Matematică cu note mai mici de 5 

Limba de instruire

            Nota medie privind situaţia şcolară la 

            finele anului școlar
Nota medie privind situaţia şcolară pentru învățământul primar la Limba de instruire

           Nota medie la proba de evaluare Nota medie la proba de evaluare la Limba de instruire

          Numărul de elevi care au susţinut proba

          de evaluare cu note mai mici de 5
Numărul de elevi care au susţinut proba de evaluare la Limba de instruire cu note mai mici de 5 

Limba și literatura maternă 

            Nota medie privind situaţia şcolară la 

            finele anului școlar
Nota medie privind situaţia şcolară pentru învățământul gimnazial la Limba și literatura română pentru alolingvi

2.3. Rezultatele şcolare obţinute în învățământul primar pentru anii de studii 2015-2016, 2016-2017



           Nota medie la proba de evaluare Nota medie la examenul de absolvire la Limba și literatura română pentru alolingvi

          Numărul de elevi care au susţinut proba

          de evaluare cu note mai mici de 5
Numărul de elevi care au susţinut examenul la Limba și literatura română pentru alolingvi cu note mai mici de 5 

Nota medie  anuală la disciplinele la care s-a susținut proba de evaluare
Nota medie anuală la disciplinile la care s-a susținut proba de evaluare

Nota medie la testarea națională Nota medie la testarea națională

Numărul total de elevi care au susţinut proba de evaluare cu note mai 

mici de 5

Numărul total de elevi care au susţinut proba de evaluare cu note mai mici de 5 (la cel puțin o disciplină la care s-a 

susținut proba de evaluare)

Nr. de elevi absolvenţi ai clasei a IX-a Numărul total de elevi ai clasei/claselor a IX-a din instituție

Nr. de elevi ai clasei a IX-a admiși la examenele de absolvire Numărul de elevi ai clasei/claselor a IX-a din instituție admiși la examenele de absolvire a gimnaziului

Nr. de elevi ai clasei a IX-a neadmiși la examenele de absolvire Numărul de elevi ai clasei/claselor a IX-a din instituție neadmiși la examenele de absolvire a gimnaziului

Limba și literatura română pentru alolingvi

               Nota medie privind situaţia şcolară 

              pentru înv. gimnazial
Nota medie privind situaţia şcolară pentru învățământul gimnazial la Limba și literatura română pentru alolingvi

              Nota medie la examenul de absolvire Nota medie la examenul de absolvire la Limba și literatura română pentru alolingvi

              Numărul de elevi care au susţinut 

              examenul cu note mai mici de 5
Numărul de elevi care au susţinut examenul la Limba și literatura română pentru alolingvi cu note mai mici de 5 

Matematica

               Nota medie privind situaţia şcolară 

              pentru înv. gimnazial
Nota medie privind situaţia şcolară pentru învățământul gimnazial la Matematică

              Nota medie la examenul de absolvire Nota medie la examenul de absolvire la Matematică

              Numărul de elevi care au susţinut 

              examenele cu note mai mici de 5
Numărul de elevi care au susţinut examenul la Matematică cu note mai mici de 5 

Limba de instruire

               Nota medie privind situaţia şcolară 

              pentru înv. gimnazial
Nota medie privind situaţia şcolară pentru învățământul gimnazial la Limba de instruire

              Nota medie la examenul de absolvire Nota medie la examenul de absolvire la Limba de instruire

              Numărul de elevi care au susţinut 

              examenele cu note mai mici de 5
Numărul de elevi care au susţinut examenul la Limba de instruire cu note mai mici de 5 

Istoria românilor și universală

               Nota medie privind situaţia şcolară 

              pentru înv. gimnazial
Nota medie privind situaţia şcolară pentru învățământul gimnazial la Istoria românilor și universală

              Nota medie la examenul de absolvire Nota medie la examenul de absolvire la Istoria românilor și universală

              Numărul de elevi care au susţinut 

              examenele cu note mai mici de 5
Numărul de elevi care au susţinut examenul la Istoria românilor și universală cu note mai mici de 5 

Nota medie anuală la disciplinile de examen Nota medie anuală la disciplinile de examen

Nota medie la examenele de absolvire Nota medie la examenele de absolvire

Numărul de elevi care au susținut examenele de absolvire Numărul total de elevi din instituție care au susținut examenele de absolvire

% elevilor care au susținut examenele de absolvire
% elevilor din instituție care au susținut examenele de absolvire din numărul total de elevi admiși la examenele de 

absolvire din instituție

Numărul de elevi care nu s-au prezentat la examene Numărul total de elevi care nu s-au prezentat la examene de absolvire

Numărul total de elevi care au susţinut examenele cu note mai mici de 5
Numărul total de elevi care au susţinut examenele de absolvire cu note mai mici de 5 (la cel puțin o disciplină de 

examen)

2.4.1. Argumente privind nefinalizarea studiilor gimnaziale Informație textuală succintă

2.4.2. Corelarea performanţelor/rezultatelor elevilor şi nivelul de pregătire 

profesională a cadrelor  didactice (grad didactic) Informație textuală succintă

2.5. Rezultatele obţinute

2.5.1. Olimpiadă

2.4. Rezultatele şcolare obţinute la absolvirea învățământului gimnazial pentru anii de studii 2015-2016, 2016-2017



Limbă și literatură română, şcoala naţională (Etapa raion/municipiu, 

Etapa republică)

Numărul de Locuri I, II, III și Menţiune  repartizat pe etape: raion/municipiu și republică la disciplina Limbă și 

literatură română, şcoala naţională. Numărul Total  se calculează automat

Limbă și literatură română, şcoala alolingvă (Etapa raion/municipiu, 

Etapa republică)

Numărul de Locuri I, II, III și Menţiune  repartizat pe etape: raion/municipiu și republică la disciplina Limbă și 

literatură română, şcoala alolingvă. Numărul Total se calculează automat

Limbă rusă, școala națională (Etapa raion/municipiu, Etapa republică)
Numărul de Locuri I, II, III și Menţiune repartizat pe etape: raion/municipiu și republică la disciplina Limbă 

rusă, şcoala naţională. Numărul Total  se calculează automat

Limbă și literatură rusă, şcoala alolingvă (Etapa raion/municipiu, Etapa 

republică)

Numărul de Locuri I, II, III și Menţiune repartizat pe etape: raion/municipiu și republică la disciplina Limbă și 

literatură rusă, şcoala alolingvă. Numărul Total  se calculează automat

Limbă și literatură ucraineană (Etapa raion/municipiu, Etapa republică)
Numărul de Locuri I, II, III și Menţiune  repartizat pe etape: raion/municipiu și republică la disciplina Limbă și 

literatură ucraineană. Numărul Total  se calculează automat

Limba și literatura bulgară (Etapa raion/municipiu, Etapa republică)
Numărul de Locuri I, II, III și Menţiune repartizat pe etape: raion/municipiu și republică la disciplina Limbă și 

literatură bulgară. Numărul Total se calculează automat

Limbă și literatură găgăuză (Etapa raion/municipiu, Etapa republică)
Numărul de Locuri I, II, III și Menţiune repartizat pe etape: raion/municipiu și republică la disciplina Limbă și 

literatură găgăuză. Numărul Total  se calculează automat

Limbă străină (Etapa raion/municipiu, Etapa republică)
Numărul de Locuri I, II, III și Menţiune repartizat pe etape: raion/municipiu și republică la disciplina Limbă  

străină.  Numărul Total  se calculează automat

Matematică (Etapa raion/municipiu, Etapa republică)
Numărul de Locuri I, II, III și  Menţiune repartizat pe etape: raion/municipiu și republică la disciplina 

Matematică. Numărul Total se calculează automat

Fizică (Etapa raion/municipiu, Etapa republică)
Numărul de Locuri I, II, III și Menţiune repartizat pe etape: raion/municipiu și republică la disciplina Fizică. 

Numărul Total se calculează automat

Chimie (Etapa raion/municipiu, Etapa republică)
Numărul de Locuri I, II, III, Menţiune repartizat pe etape: raion/municipiu și republică la disciplina Chimie.  

Numărul Total  se calculează automat

Informatică (Etapa raion/municipiu, Etapa republică)
Numărul de Locuri I, II, III și Menţiune repartizat pe etape: raion/municipiu și republică la disciplina 

Informatică. Numărul Total  se calculează automat

Biologie (Etapa raion/municipiu, Etapa republică)
Numărul de Locuri I, II, III și Menţiune repartizat pe etape: raion/municipiu și republică la disciplina Biologie. 

Numărul Total  se calculează automat

Istorie a românilor și universală (Etapa raion/municipiu, Etapa 

republică)

Numărul de Locuri I, II, III și Menţiune repartizat pe etape: raion/municipiu și republică la disciplina Istoria 

românilor și universală. Numărul Total  se calculează automat

Geografie (Etapa raion/municipiu, Etapa republică)
Numărul de Locuri I, II, III și Menţiune repartizat pe etape: raion/municipiu și republică la disciplina Geografie. 

Numărul Total  se calculează automat

Ecologie (Etapa raion/municipiu, Etapa republică)
Numărul de Locuri I, II, III, Menţiune repartizat pe etape: raion/municipiu și republică la disciplina Ecologie. 

Numărul Total  se calculează automat

Economie (Etapa raion/municipiu, Etapa republică)
Numărul de Locuri I, II, III, Menţiune repartizat pe etape: raion/municipiu și republică la disciplina Economie. 

Numărul Total  se calculează automat

Educaţie fizică (Etapa raion/municipiu, Etapa republică)
Numărul de Locuri I, II, III și Menţiune  repartizat pe etape: raion/municipiu și republică la disciplina Educaţie 

fizică. Numărul Total  se calculează automat

Științe (Etapa raion/municipiu, Etapa republică)
Numărul de Locuri I, II, III și Menţiune repartizat pe etape: raion/municipiu și republică la disciplina Științe. 

Numărul Total  se calculează automat

Total (Etapa raion/municipiu, Etapa republică)
Numărul total de Locuri I, II, III, Menţiune  repartizat pe etape: raion/municipiu și republică (se calculează 

automat)

Nivel local (denumire) Denumirea activității extracurriculare/extrașcolare desfășurate la nivel local 

Nivel raional/municipal (denumire/locuri) Denumirea activității extracurriculare/extrașcolare desfășurate la nivel raional/municipal și locurile ocupate

Nivel republican (denumire/locuri) Denumirea activității extracurriculare/extrașcolare desfășurate la nivel republican și locurile ocupate

Nivel internațional (denumire/locuri) Denumirea activității extracurriculare/extrașcolare desfășurate la nivel internațional și locurile ocupate

2.6. Diversitatea serviciilor educaţionale oferite

2.6.1. Învățământ primar

2.5.2. Activități extracurriculare/extrașcolare



Denumirea orei opţionale
Denumirea orei opţionale predată în treapta primară. Pentru fiecare oră opțională distinctă se utilizează rând 

separat

Nr. de elevi care au selectat această opţiune Nr. de elevi din treapta primară care au selectat această opţiune

Clasa Denumirea clasei la care este predată ora opțională

Denumirea cercului/secţiei sportive
Denumirea cercului/secţiei sportive organizat pentru elevii din treapta primară. Pentru fiecare cerc/secție sportivă 

distinctă se utilizează rând separat

Nr. de elevi care au selectat această opţiune Nr. de elevi care au frecventat cercul/secția sportivă

Clasa Denumirea clasei elevilor care  au frecventat cercul/secția sportivă

Denumirea orei opţionale
Denumirea orei opţionale predată în treapta gimnazială. Pentru fiecare oră opțională distinctă se utilizează rând 

separat

Nr. de elevi care au selectat această opţiune Nr. de elevi din treapta gimnazială care au selectat această opţiune

Clasa Denumirea clasei la care este predată ora opțională

Denumirea cercului/secţiei sportive
Denumirea cercului/secţiei sportive organizat pentru elevii din treapta gimnazială. Pentru fiecare cerc/secție 

sportivă distinctă se utilizează rând separat

Nr. de elevi care au selectat această opţiune Nr. de elevi care au frecventat cercul/secția sportivă

Clasa Denumirea clasei elevilor care  au frecventat cercul/secția sportivă

Denumirea orei opţionale Denumirea orei opţionale predată în treapta liceală. Pentru fiecare oră opțională distinctă se utilizează rând separat

Nr. de elevi care au selectat această opţiune Nr. de elevi din treapta liceală care au selectat această opţiune

Clasa Denumirea clasei la care este predată ora opțională

Denumirea cercului/secţiei sportive
Denumirea cercului/secţiei sportive organizat pentru elevii din treapta liceală. Pentru fiecare cerc/secție sportivă 

distinctă se utilizează rând separat

Nr. de elevi care au selectat această opţiune Nr. de elevi care au frecventat cercul/secția sportivă

Clasa Denumirea clasei elevilor care  au frecventat cercul/secția sportivă

Denumirea 
Denumirea curriculum-ului la decizia școlii. Pentru fiecare curriculum la decizia școlii elaborat se utilizează rând 

separat

Nr. de elevi pentru care a fost elaborat Numărul de elevi pentru care a fost elaborat curriculum la decizia școlii

Clasa Clasa pentru care a fost elaborat curriculum-ul la decizia școlii

Denumirea Denumirea serviciului educațional organizat. Pentru fiecare serviciu educațional distinct se utilizează rând separat

Nr. de elevi pentru care a fost organizat Numărul de elevi din instituție pentru care a fost organizat serviciul educațional

Clasa Clasa/clasele din care sunt elevii pentru care a fost organizat serviciul educațional

Denumirea grupei Denumirea grupei cu regim prelungit. Pentru fiecare grupă cu regim prelungit distinctă se utilizează rând separat

Clasa
Clasa/clasele din care sunt elevii care frecventează grupa cu regim prelungit (pot fi grupe mixte, cu elevi din mai 

multe clase)

Nr. de elevi în grupa cu program prelungit Numărul total de elevi care frecventează grupa cu regim prelungit, conform cererilor aprobate

Program prelungit (ore) Numărul de ore pentru fiecare grupă cu regim prelungit

Sursa de finanţare a claselor/grupelor cu program prelungit Sursa din care au fost obținute alocațiile pentru finanțarea grupei cu regim prelungit

Suma, lei Suma destinată finanțării grupei cu regim prelungit, în lei

Nr. total de elevi cu CES* Numărul total de elevi cu CES* în instituție

din ei (treapta primară, treapta gimnazială, treapta liceală) Numărul total de elevi cu CES* în instituție repartizat pe trepte de școlaritate

2.6.4. Curriculum la decizia școlii

2.6.7. Implementarea curriculumului pentru elevii cu CES*

2.6.2. Învățământ gimnazial

2.6.3. Învățământ liceal

2.6.5. Alte servicii educaţionale

2.6.6. Grupe cu program prelungit



din ei studiază în bază de PEI** (treapta primară, treapta gimnazială, 

treapta liceală)
Numărul de elevi cu CES* din instituție care studiază în bază de PEI**, repartizat pe trepte de școlaritate

din ei studiază în baza curriculumui general (treapta primară, treapta 

gimnazială, treapta liceală)

Numărul de elevi cu CES* din instituție care studiază în bază de curriculum general, repartizat pe trepte de 

școlaritate

din ei studiază în baza curriculumului modificat (treapta primară, 

treapta gimnazială)

Numărul de elevi cu CES* din instituție care studiază în bază de curriculum modificat, repartizat pe trepte de 

școlaritate

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat, în lei

Principalele categorii de cheltuieli, beneficiari Principalele categorii de cheltuieli din bugetul executat și numărul beneficiarilor 

Bunuri procurate, beneficiari Denumirea bunurilor procurate din bugetul executat (cantitatea) și numărul beneficiarilor

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat, în lei

Principalele categorii de cheltuieli Principalele categorii de cheltuieli din bugetul executat

Bunuri procurate Denumirea bunurilor procurate din bugetul executat (cantitatea)

Buget planificat Bugetul planificat, în lei

Buget aprobat Bugetul aprobat, în lei

Buget executat Bugetul executat, în lei

Total elevi alimentaţi din surse bugetare Numărul total de elevi alimentați din surse bugetare

din ei elevi cu CES* alimentaţi Numărul de elevi cu CES* alimentați din surse bugetare din numărul total de elevi alimentați din surse bugetare

Media alocației per elev, per zi Suma medie alocată pentru alimentație din surse bugetare pentru un elev pe zi, în lei

Suma alocaţiei extrabugetare Suma alocată din surse extrabugetare pentru alimentație, în lei

Total elevi alimentaţi din surse extrabugetare Numărul total de elevi alimentați din surse extrabugetare

Media alocației per elev, per zi Suma medie alocată pentru alimentație din surse extrabugetare pentru un elev pe zi, în lei

Succintă descriere Analiză succintă a cauzelor neexecutării bugetului aprobat 

Localităţi arondate Denumirea localității arondate. Pentru fiecare localitate se utilizează rând separat

Nr. de elevi Numărul total de elevi transportați din localitatea arondată

     cl. I-IV Numărul de elevi transportați din localitatea arondată din treapta primară

     cl. V-IX Numărul de elevi transportați din localitatea arondată din treapta gimnazială

     cl. X-XII Numărul de elevi transportați din localitatea arondată din treapta liceală

Distanţa la care se transportă Distanța la care se transportă elevii din localitatea arondată, în km

Unitatea de transport Valori predefinite: autobus; microbus; alt mijloc

Instituţia care contractează serviciile Denumirea instituției/autorității care contractează serviciile de transport al elevilor

Alocaţii pentru transportarea elevilor Suma anuală alocată pentru transportarea elevilor din localitatea arondată, în lei

Surse Sursa din care au fost obținute alocațiile pentru transportarea elevilor

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

3.4. Parteneriate/colaborări

3.4.1. Proiecte implementate

3.4.2. Interacțiunea cu Organizațiile Obștești (OO****)

3.1.1. Gestionarea finanțelor în anul bugetar 2016

3.1.2. Educația incluzivă

3.2. Alimentația elevilor

3.3. Transportarea elevilor

3.1. Dimensiunea financiară

 III. Domeniul  Management



Existența (da/nu) Valori predefinite: da; nu

Denumirea OO**** Denumirea Organizației Obștești

Acord de colaborare (da/nu) Valori predefinite: da; nu

Cont bancar al OO**** (da/nu) Valori predefinite: da; nu

Cotizația de aderare (mărime) Suma unică achitată de către membrii Organizației Obștești 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

Nivelul de realizare a indicatorilor

Pentru determinarea nivelului de realizare a indicatorilor se va consulta  lucrarea Institutului de Științe ale 

Educației ”Standardele de calitate ale instituțiilor de învățământ general și instrumentele de evaluare aferente 

acestora”, Chișinău, 2015, pag.8-32.

100%

75%

50%

mai puțin de 50 %

Constatări, concluzii Informație textuală succintă

Capacitate instituţională
Descriere textuală succintă: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la Capacitatea 

instituțională

Curriculum/proces educaţional
Descriere textuală succintă: Puncte tari; Puncte slabe; Oportunități; Amenințări/Riscuri cu privire la 

Curriculum/proces educațional

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

Obiective/indicatori de performanță realizate în anul de studii 2016-2017 Descriere textuală succintă

Obiective/indicatori de performanță  propuse pentru anul de studii 2017-

2018
Descriere textuală succintă

* CES - Cerințe educaționale speciale

**PEI - Plan educațional individualizat

***IPM- Inspectoratul pentru minori

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

Analiza SWOT

IV. Nivelul de realizare a  standardelor de calitate din perspectiva Școlii prietenoase copilului



Pentru informații suplimentare rugăm să Vă adresați la Inspectoratul Școlar Național:

- E-mail: inspectorat@edu.md;

- Ghețiu Adelina, tel. 022 106943, 079022365

- Gîrneț Tatiana, tel. 022 106944, 069079315;

- Duca Diana, tel. 022 106117, 068513236.


