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Discutat la CP nr. 11 din 16.06.2020 
Aprobat la CA

Raport
cu privire la activitatea instituţiei de învăţământ Liceul Teoretic*- 

pentru anul de studii 2019-2020

I Date generale
Denumirea instituţiei -  Liceul Teoretic Feteşti
Telefon -  0 246 62 3 16
Adresa-s. Feteşti, r. Edineţ
E-mail- liceufetestied@gmail.com
Echipa managerială -  Ursan Adela- director

Vremea Viorica - directorr adjunct p-u instruire 
Ciobanu Ana- director adjunct p-u educaţie

2.1. Total număr de elevi la sfârşitul anului de studii -  249

a) Treapta primară
Total elevi -  87 
Total clase -4

b) Treapta gimnazială
Total elevi -  109 
Total clase - 5

c) Treapta liceală
Total elevi -  53
Total clase, pe profilurile existente -  3-umanist

II Cadre didactice 
Total cadre didactice - 17 
Inclusiv: - Cu grad didactic superior -  0

- Cu grad didactic unu -  0
- Cu grad didactic doi -  14
- Fără grad didactic -  3
- Tineri specialişti -  0
- Cu vârstă peste pensionare la 01.09.2019 - 3
- Alte categorii/nespecialişti -  3

III Organizarea alimentaţiei în instituţie pe parcursul anului de studii 2019-2020
Se alimentează doar cl primare -  87 elevi, 

furnizori -  SA „ INLAC”, ÎI Labliuc Nicolai, ÎI „Ravlic Igor”
Cheltuieli pentru un elev pe zi (ianuarie -  martie) -  13,04 lei 
IVTransportarea elevilor

- în total se transportă -  0
Sunt utilizate autobuze şcolare procurate / din donaţie / arendate - nu
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a) în instituţie îşi fac studiile elevi din localităţile (numai cei care se transportă se vor 
include) _____________________________________________ ______

Localitatea de 
unde se 

transportă 
elevii

Nr.
copii care sunt transportaţi

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

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

Anul de studii Investiţii capitale (lei) Proiecte (lei)
2017-2018 - -

2018-2019 200 000,00 -

2019-2020 100 000,00 -

VI Dotarea cabinetelor şcolare (în baza Standardelor de dotare minimă a cabinetelor la 
disciplinele şcolare în instituţiile de învăţământ secundar general, aprobate prin ord. MECC nr. 
193 din 26.02.2019; modificate prin ord. MECC nr. 419 din 29.04.2019)

Procurarea tehnicii de calcul - 6 calculatoare
VII Implementarea curriculei

Realizarea curricula disciplinare pentru perioada martie-mai 2020

Clasa Disciplina Competenţe/conţinuturi auriculare 
pentru recuperare

cl.I -  cl. XII Toate
disciplinele

Curricula la toate disciplinele 
şcolare s-a realizat

VIII Conlucrarea cu APL
în anul de studii 2019-2020 s-au alocat din componenta raională 100000,00 lei pentru 

reparaţia WC-ului din exterior.
Cu APL s-a conlucrat prin participarea la Consiliul de administraţie şi pentru anul de 

studii 2020-2021 se vor aloca de la APL (primăria) 50 000,00 lei pentru procurarea 
mobilierului şcolar şi alte necesităţi.
IX Probleme majore la nivel de instituţie

Menţinerea instituţiei cu statut de liceu pe parcursul următorilor ani. Promovarea 
profesorilor, participarea în diferite proiecte în scopul atragerii resurselor financiare pentru 
satisfacerea necesităţilor educaţionale ale liceului.

Problema stringentă este construcţia WC -  ului interior, anexat la clădirea liceului
X Managementul schimbării şi perspective de dezvoltare

Formarea cadrelor didactice în utilizarea TIC, Formarea continuă a cadrelor didactice 
în vederea studiilor de masterat
XI Sugestii pentru APL nivelul I şi II
Colaborarea cu APL de nivelul I. Iniţierea acordului de parteneriat în scopul susţinerii 
activităţii liceului.

Notă: se vor completa obligatoriu toate secţiunile raportului.


