
Raport
cu privire la activitatea instituţiei de învăţământ IP  G im naziul Trinca 

pentru anul de studii 2019-2020

I. Date generale
Denumirea instituţiei -  IP Gimnaziul Trinca 
Telefon -  024641609 
Adresa -  s. Trinca, r. Edineţ 
E-mail- liceutr@gmail.com
Echipa managerială -  Lambarski Angelia -  director

Stîngaci Silvia -  director adjunct pentru instruire 
Negrea Slvia -  director adjunct pentru educaţie

2.1. Total num ăr de elevi la sfârşitul anului de studii -

a) Treapta primară
Total elevi -  107 
Total clase - 4

b) Treapta gimnazială
Total elevi -  131 
Total clase - 7

c) Treapta liceală
Total elevi -  0
Total clase, pe profilurile existente - 0

II. Cadre didactice  
Total cadre didactice -21
Inclusiv: - Cu grad didactic superior -  0 

Cu grad didactic unu -  5
- Cu grad didactic doi -  14
- Fără grad didactic -  2 5
- Tineri specialişti -  0
- Cu vârstă peste pensionare la 01.09.2019 - 2
- Alte categorii/nespecialişti -  0

III. Organizarea alimentaţiei în instituţie pe parcursul anului de studii 2019-2020
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în instituţie s-au alimentat 107 copii din treapta primară, costul per .'elev este i .18 lei. A 
fost prezente meniul zilnic şi meniul pentru 10 zile. întocmite conform Recomandări!» r pentru 
un regim alimentar sănătos şi activitate fizică în instituţiile de învăţămîn din Republica M IJova. 
Copiii au avut un meniu variat, bogat în fructe, legume, sucuri şi lactate. La prepararea bucalelor 
s-a respectat fişele tehnologice de preparare şi termenele de valabilitate a produselor. Produsele 
au fost livrate de companiile SRL M aximosPan, SRL l.Ravlic, SRL Lactis şi S.A. Inl.ae. având 
certificate de calitate şi conformitate.

IV. Transportarea elevilor
în total se transportă -  0 elevi
Sunt utilizate autobuze şcolare procurate / din donaţie / arendate - Nu

a) în instituţie îşi fac studiile elevi din localităţile (numai cei care se transportă se vor 
i n c l u d e ) _______________ __________________________________

Localitatea de 
unde se 

transportă  
elevii

Nr.
copii care sunt transportaţi

cl. 1-4 cl 5-9 cl 10-12 Total

- 0 0 0 0

V. Instituţia a obţinut donaţii, achiziţii, investiţii din proiecte în ultimii 3 ani (esenţiale)

Anul de studii Investiţii capitale (lei) Proiecte (lei) Donaţii (lei)
2017-2018 0 27500 7728.33
2018-2019 0 0 18533.83
2019-2020 0 0 0

VI. Dotarea cabinetelor şcolare

Aria curricularâ: Lim bi şi comunicare  
Cabinetul de Limba română  

Standard 1. Dotarea cabinetelor cu mobilier şcolar
Cabinetul de Limba română este dotat cu mobilier şcolar corespunzător vârstei elevilor.
Standard 2. Dotarea cabinetelor şcolare cu echipamente TIC

1. Com puter PC cu soft licenţiat.
2. TV LED.

Standard 3. Dotarea minimă a cabinetelor cu materiale didactice ilustrative specifice
1. Planşe tematice pentru fonetică şi gramatică;
2. Planşe tematice pentru vocabular şi exprimare orală.
3. Portrete ale scriitorilor reprezentativi ai literaturii naţionale.

Materiale didactice auxiliare
1. Manuale;
2. Ghiduri;
3. Dicţionare;
4. Reperele metodologice anuale de organizare a procesului educaţional la Limba şi 

literatura română.

Cabinetul de Limba franceză. Limba engleză şi Limba rusă 
Standard 1. Dotarea cabinetelor cu mobilier şcolar

Cabinetul de Limba franceză, limba engleză şi limba rusă este dotat cu mobilier şcolar 
corespunzător vârstei elevilor.



Standard 3. Dotarea minimă a cabinetelor cu materiale didactice ilustrative specifice 
Limba franceză:

1. Harta administrativă a Franţei.
2. Planşe tematice pentru fonetică şi gramatică.
3. Portrete ale scriitorilor reprezentativi ai literaturii franceze.

Limba rusă:
1. Planşe temattice pentru fonetică şi gramatică.
2. Planşe tematice pentru vocabular şi exprimare orală.
3. Portrete ale scriitorilor reprezentativi ai literaturii ruse.

Limba engleză:
4. Portrete ale scriitorilor reprezentativi ai literaturii engleze.
5. Imagini pentru panoul cu magneţi.

Materiale didactice auxiliare
1. Manuale.
2. Ghiduri pentru fiecare disciplină.
3. Dicţionare pentru fiecare disciplină.
4. Conjugarea verbului francez.
5. Reperele metodologice anuale de organizare a procesului educaţional la Limba rusă. 

Limba franceză şi Limba engleză.

Aria curriculară: M atematică şi Ştiinţe  
Cabinetul de Matematică  

Standard 1. Dotarea cabinetelor cu mobilier şcolar
Cabinetul de M atematică este dotat cu mobilier şcolar corespunzător vârstei elevilor.
Standard 2. Dotarea cabinetelor şcolare cu echipamente TIC

1. Computer PC cu soft licenţiat.
2. Proiector digital multimedia (cu ecran de proiecţie).
3. Programe/softuri pentru predarea-învăţare-evaluare.

Standard 3. Dotarea minimă a cabinetelor cu materiale didactice ilustrative specifice
1. Trusă cu instrumente pentru tablă.
2. Corpuri şi figuri geometrice.
3. Planşe: formule, proprietăţi de bază ale noţiunilor matematice, hărţi conceptuale suport la 

fiecare modul.
4. Portrete ale matematicienilor din diverse perioade istorice.

Materiale didactice auxiliare
1. Manuale.
2. Ghiduri.
3. Culegeri de exerciţii şi probleme;
4. Evaluări sumative.
5. Reperele metodologice anuale de organizare a procesului educaţional la Matematică.

Cabinetul de Fizică, Bilologie, Chimic  
Standard 1. Dotarea cabinetelor cu mobilier şcolar
Cabinetul de Fizică, Biologie şi Chimie este dotat cu mobilier şcolar corespunzător vârstei 
elevilor.
Standard 2. Dotarea cabinetelor şcolare cu echipamente TIC.

1. Programe/softuri pentru predarea-învăţare-evaluare.
Fizica
Standard 3. Dotarea minimă a cabinetelor cu materiale didactice ilustrative specifice

1. Planşe



Standard 4. Dotarea minimă a cabinetelor cu echipament de laborator pentru realizarea 
experimentelor specifice disciplinelor şcolare

1. Aparatură pentru eievi.
2. Aparatură pentru profesori.
3. Modele.

Chimie
Standard 3. Dotarea minimă a cabinetelor cu materiale didactice ilustrative specifice

1. Modele (digital).
2. Colecţii.
3. Planşe.

Standard 4. Dotarea minimă a cabinetelor cu echipament de laborator pentru realizarea 
experimentelor specifice disciplinelor şcolare

1. Modulul veselă chimică.
2. Vase chimice din masă plastică.
3. Vase chimice din ceramică.
4. Ustensile de laborator.
5. Instrumente de măsură şi dispozitive.
6. Metale.
7. Nemetale.
8. Oxizi.
9. Acizi.
10. Baze.
11. Săruri.
12. Indicatori.
4. Substanţe organice.

Biologie
Standard 3. Dotarea minimă a cabinetelor cu materiale didactice ilustrative specifice

1. Mulaje şi modele.
2. Naturalizări.
3. Material ilustrativ.
4. Substanţe chimice.

Standard 4. Dotarea minimă a cabinetelor cu echipament de laborator pentru realizarea 
experimentelor specifice disciplinelor şcolare

1. Truse pentru elevi.
2. Aparatură pentru profesori.
3. Modul de sticlărie.
4. Set de senzori digitali.

Materiale didactice auxiliare
1. Manuale.
2. Ghiduri.
3. Culegeri de exerciţii şi probleme;
4. Caiet de teste
5. Reperele metodologice anuale de organizare a procesului educaţional la Fizică. Biologie 

şi Chimie. .

Cabinetul de Informatică  
Standard 1. Dotarea cabinetelor cu mobilier şcolar
Cabinetul de Informatică este dotat cu mobilier şcolar corespunzător vârstei elevilor.
Standard 2. Dotarea cabinetelor şcolare cu echipamente TIC

1. Calculatoare ( lăptop pentru cadru didacttic şi PC pentru elevi) cu soft licenţiat.
2. Programe/softuri pentru predarea -învăţare-evaluare.
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3. Multimedia (boxe. microfon, web-camera).
Standard 3. Dotarea minimă a cabinetelor cu materiale didactice ilustrative specifice

1. Planşe 
Materiale didactice auxiliare

1. Manuale.
2. Ghiduri.
3. Culegeri probleme.
4. Reperele metodologice anuale de organizare a procesului educaţional la Informatică.

Cabinetul de Istorie şi Geografie  
Standard 1. Dotarea cabinetelor cu mobilier şcolar
Cabinetul de Istorie şi Geografie este dotat cu mobilier şcolar corespunzător vârstei elevilor. 
Istorie
Standard 3. Dotarea minimă a cabinetelor cu materiale didactice ilustrative specifice

1. Simbolica statului.
2. Constituţia Republicii Moldova.
3. Documente.
4. Galeria domnitorilor/portrete ale personalităţilor istorice.
5. Setul de hărţi pentru toate epocile istorice.
6. Atlase pentru toate epocile istorice.
7. Crestomaţii/surse istorice
8. Monografii ale unor personalităţi şi lucrări importante pentru istoria românilor şi 

universală.
9. Harta politică a lmii.
10. Harta administrativă a Republicii Mldova.
11. Filme tematice şi educaţia civică.

Geografie
Standard 3. Dotarea minimă a cabinetelor cu materiale didactice ilustrative specifice

1. Hărţi.
2. Atlase.
3. Planşe.
4. Colecţii.

Standard 4. Dotarea minimă a cabinetelor cu echipament de laborator pentru realizarea 
experimentelor specifice disciplinelor şcolare

1. Echipament pentru exoeriment demonstrativ.
Materiale didactice auxiliare

1. Manuale.
2. Ghiduri.
3. Culegeri de teste.
4. Atlase.
5. Caiete.
6. Reperele metodologice anuale de organizare a procesului educaţional la Istorie. Educaţia 

civică şi Geografie.

‘Aria curriculară: Arte, tehnologii şi sport 
Cabinetul de de educaţia plastică, educaţia muzicală si educaţia tehnologică  

Standard 1. Dotarea cabinetelor cu mobilier şcolar
Cabinetul de Educaţia plastică, Educaţia tehnologică şi Educaţia muzicală este dotat cu mobilier 
şcolar corespunzător vârstei elevilor.
Standard 2. Dotarea cabinetelor şcolare cu echipamente audio

1. Boxe portabile.
Standard 3. Dotarea minimă a cabinetelor cu materiale didactice ilustrative specifice



Educaţia plastică:
1. Planşe: Elemente de limbaj plasic.
2. Planşe: Tehnici de artă plasticcă.
3. Planşe: Compoziţia  plastică.
4. Albume cu imagini ale naturii pentru studiul conţinuturilor „Structuri ale naturii” . 

Echipament didactic demonstrativ
1. Vase de diversă formă.
2. Mulaje de fructe, legume.

Educaţia muzicală:
1. Fonotecă.
2. Portrete ale compozitorilor şi artişti consacraţi.

Educaţia ttehnologică:
1. Planşe tematice -  specifice diferitor teme din modulele claselor V-IX.
2. Planşe du reguli a tehnicii securităţii.
3. Mostre de materiale, produse finite din materiale diverse
4. Modele: produse executate manual, obiecte de ceramică.

Materiale didactice auxiliare
1. Manuale.
2. Ghiduri.
3. Reperele metodologice anuale de organizare a procesului educaţional la Educaţia 

tehnologică, Educaţia plastică şi Educaţia muzicală.

Educaţia fizică 
Standard 1. Dotarea cabinetelor cu mobilier şcolar
Cabinetul de este dotat cu mobilier şcolar corespunzător.
Standard 3. Dotarea minimă a cabinetelor cu materiale didactice ilustrative specifice

1. Regulile de securitate la lecţiile de educaţia fizică
2. Regulile de securitate în timpul competiţiilor şi conccursurilor sportive.
3. Diverse planşe cu pictograme sau desene care reflectă diverse exerciţii fizice, acţiuni şi 

combinaţii motrice din atletism, gimnastică, jocuri sportive.
Materiale didactice auxiliare

1. Manuale.
2. Ghiduri.
3. Broşuri metodice pentru grupele medicale speciale.
4. Reperele metodologice anuale de organizare a procesului educaţional la Educaţia fizică. 

Standard 5. Dotarea minimă a cabinetuluyi cu echipament pentru dezvoltarea abilităţilor 
individuale ale elevilor specifice disciplinei.

Utilaj sportiv penttru sala de sport.
Utilaj nestandardizat pentru terenul de sport.
Inventar sportiv.

Toate cabinetele sunt parţial dotate. In următorii ani atât profesorii, utilizând compensaţia 
bănească de 2000 lei, cât şi administraţia instituţiei au obiectiv de a dota cabinete cu cele 
necesare pentru o mai bună desfăşurare a procesului instructiv-educativ.
VII. Im plem entarea curricu lei

Realizarea curricula disciplinare pentru perioada martie-mai 2020

Clasa__________Disciplina Competenţe/conţinuturi curriculare pentru recuperare
Curricula disciplinare pentru perioada martie-mai 2020 a fost realizată.

VIII. Conlucrarea cu APE
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Conlucrarea cu APL nivelul I este una constructivă. Obiectivul principal al APL nivelul 1 
constă în dezvoltarea în teritoriu a unui parteneriat durabil între toţi factorii educaţionali care 
activează: IP Gimnaziul Trinca, Şcoala Sportivă „Atlet” , Grădiniţa-creşă „Garofiţa", Casa de 
creaţie, Biblioteca sătească pentru copiii, Biblioteca sătească pentru maturi şi Casa de cultură. în 
localitate în anul de studii 2019-2020 am participat la activităţile: „Hramul satului", expo/iţie- 
târg „Toamna de aur” , concert „Frumoase sunt toamnele în Moldova". Balul de Crăciun” , 
expoziţie de Mărţişoare şi activitatea artistico-distractivă ..De ziua ta. FFMH1H".

Conlucrarea cu APL nivelul II în anul de studii 2019-2020 alocarea din Componenta 
raională a suportului financiar în valoare de 100000 lei. bani destinaţi renovării blocului sanitar 
intern a instituţiei.

IX. Probleme majore la nivel de instituţie
1. Consolidarea parteneriatului şcoală-familie.
2. Instruirea cadrelor didactice, elevilor şi a părinţilor în cadrul învăţământului la distanţă 

pentru utilizarea platformelor educaţionale.
3. Asigurarea parţială cu TIC a elevilor.
4. Motivarea elevilor în acumularea cunoştinţelor temeinice.
5. Ridicarea ratei de participare a elevilor la olimpiadele raionale la disciplinele şcolare şi 

alte concursuri raionale şi naţionale.

X. M anagementul schimbării şi perspective de dezvoltare
1. Instituţionalizarea unui model managerial performant, inovativ la nivel de instituţie şi clasă 

din perspectiva egalizării şanselor într-un transfer decizional şi de responsabilitate către toţi 

membrii corpului didactic şi elevi.

2. îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional printr-o dotare cu echipament şi materialo 

didactice.

3. Perfecţionarea sistemului de evaluare a rezultatelor şcolare şi peformanţelor profesionale din 

perspectiva promovării succesului şcolar şi profesional.

4. Axarea activităţilor extracurriculare pe nevoile de realizare a elevului ca personalitate croati\ ă 

şi multilateral dezvoltată.

5. Promovarea unei culturi organizaţionale bazate pe cooperare, colaborare şi toleranţă pe 

dimensiunile profesor-profesor, profesor-elev. elev-elev.

6. Perfecţionarea bazei materiale a instituţiei prin atragerea finanţatorilor externi.

7. Oferirea pentru fiecare elev a unor servicii de orientare, consiliere şi ghidare în carieră.

8. Stabilirea unui parteneriat durabil între toţi actorii implicaţi în procesul educaţional.

9. îmbunătăţirea parteneriatului şcoală -  familie prin promovarea bunelor practici şi implicarea
*

la nivel de factor decizional în instituţie.

XI. Sugestii pentru APL nivelul I şi II

- APL nivelul I să planifice în buget surse financiare pentru alimentarea copiilor din treapta 
gimnazială ( 5 lei pe zi).

- APL nivelul II să susţină în continuare instituţia cu surse financiare din Componenta 
raională.
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