


Anexa nr. 1 

La Ordinul Ministrului Educației 

nr. 230 din 18 aprilie2017 

 

Conținutul raportului anual al instituției de învățământ profesional tehnic 

 

Se accesează pe adresa: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oEu_onEfnHJz9DCA2mpZl1EfeYRo42WE_A0DH8RTaHc/edit#gid=699003725  

 

I.         Date generale cu referire la instituția de învățământ profesional tehnic 

1. Profilul instituției de învățământ, Anexa nr. 1.1. 

2. Structura instituţiei de învățământ profesional tehnic 

3. Caracteristica programelor de formare profesională ale instituției de învățământ, 

inclusiv de scurtă durată, Anexa nr. 1.2. 

4. Cadrul juridic al instituției de învățământ profesional tehnic, Anexa nr. 1.3.  

II. Date statistice cu referire la elevii instituției de învățământ profesional tehnic 

1. Informație cu referire la numărul grupelor de elevi în anul de studii, Anexa nr. 2.1. 

2. Informație cu privire la contingentul de elevi ai instituției de învățământ 

profesional tehnic în anul de studii, Anexa nr. 2.2. 

3. Informație cu privire la dinamica contingentului de elevi al instituției de 

învățământ profesional tehnic, Anexa nr. 2.3. 

4. Informație cu privire la nr. de elevi înmatriculați în anul curent, Anexa nr. 2.4. 

5. Informație cu privire la nr. de elevi absolvenți, Anexa nr. 2.5. 

6. Informație cu privire la frecvența elevilor în anul de studii, Anexa nr. 2.6. 

7. Evidența elevilor rămași fără ocrotire părintească, Anexa nr. 2.7. 

8. Informație privind elevii cu dizabilități, Anexa nr. 2.8. 

9. Contingentul de elevi din raioanele de est, Anexa nr. 2.9. 

10. Rata de ocupare în câmpul muncii a absolvenţilor din învăţământul profesional 

tehnic, Anexa nr. 2.10. 

11. Informație cu privire la numărul de bursieri, Anexa nr. 2.11. 

III.    Managementul instituției de învățământ profesional tehnic 

1. Misiunea și strategia de dezvoltare a instituției de învățământ profesional tehnic 

2. Asigurarea calității formării profesionale a elevilor în cadrul programelor de 

formare profesională  

1) Organizarea, eficacitatea și aplicarea procedurilor de asigurare a calității 

2) Asigurarea procesului de formare profesională al elevilor cu referire la 

procesul de predare-învățare, stagii de practică, activități extrașcolare, 

evaluarea rezultatelor învățării 

3) Analiza calitativă a susținerii probelor de absolvire, Anexa nr. 3.1. 

3. Participarea instituției de învățământ în concursuri / olimpiade etc., Anexa nr. 3.2. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oEu_onEfnHJz9DCA2mpZl1EfeYRo42WE_A0DH8RTaHc/edit#gid=699003725


4. Asigurarea condițiilor de acces la studii a persoanelor cu cerințe educaționale 

speciale 

IV. Personalul instituției de învățământ profesional tehnic 

1. Personalul instituției de învățământ profesional tehnic, Anexa nr. 4.1. 

2. Personalul didactic al instituției de învățământ, Anexa nr. 4.2. 

V. Baza tehnico-materială a instituției de învățământ profesional tehnic 

1. Capacitatea instituţională după proiect și utilizarea reală, Anexa nr. 5.1. 

2. Asigurarea materială a procesului de formare profesională, Anexa nr. 5.2. 

3. Asigurarea elevilor cu cămine, Anexa nr. 5.3. 

4. Activitatea economico-financiară a instituției de învățământ profesional tehnic, 

Anexa nr. 5.4. 

VI.  Parteneriatul social 

1. Implicarea instituției în proiecte naționale și internaționale, Anexa nr. 6.1. și 6,2. 

2. Consolidarea platformei de dialog social, inclusiv în scopul delegării elevilor la 

stagiile de practică, Anexa nr. 6.3. și 6,4. 

       Concluzii 
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Anexa nr. 2 

La Ordinul Ministrului Educației 

nr. 230 din 18 aprilie2017 

Se accesează pe adresa: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oEu_onEfnHJz9DCA2mpZl1EfeYRo42WE_A0DH8RTaHc/edit#gid=699003725  

Instrucțiunea privind elaborarea și completarea 

raportului anual al instituției de învățământ profesional tehnic 

 

Raportul anual al instituției de învățământ profesional tehnic prezintă o viziune de 

ansamblu asupra activității instituției de învățământ în anul de studii, oferind informații 

privind managementul instituțional și date statistice cu referire la contingentul de elevi, 

personalul, baza tehnico-materială a instituției de învățământ etc.  

Conform art. 69 pct. (8) al Codului Educației, Raportul se prezintă Ministerului 

Educației și ministerelor de resort anual de către directorul instituției de învățământ 

profesional tehnic. 

Cuprinsul Raportului este structurat pe principalele domenii de activitate ale instituției 

de învățământ, inclusiv este racordat la raportarea solicitată instituțiilor de învățământ 

profesional tehnic de către Biroul Național de Statistică. 

Instituția de învățământ prezintă Raportul anual conform Cuprinsului, specificat în 

anexa nr. 1 și efectuează o analiză a rezultatelor, indicatorilor corespunzători. 

 

I.         Date generale cu referire la instituția de învățământ profesional tehnic 

1. Profilul instituției de învățământ, include o informație  generală cu privire la instituția 

de învățământ, conform Anexei nr. 1.1. 

Modul de completare al anexei nr. 1.1. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției 

de învățământ profesional tehnic 

este similar pentru toate anexele 

Conform nr. de ordine din fișier 

2.  Denumirea instituției de 

învățământ profesional tehnic 

Se indică conform Hotărârii Guvernului de 

constituire / ultima reorganizare 

3.  Tipul de proprietate:  Se indică una din opțiunile: public /privat 

4.  Fondator Se indică fondatorul instituției de învățământ. 

Pentru instituțiile publice – Ministerul Educației 

sau Ministerul de resort  

5.  Tipul programelor: Nivel III Se bifează cu (*) tipul programului prestat de 

către instituția de învățământ 6.  Tipul programelor: Nivel IV 

7.  Tipul programelor: Nivel V 

8.  Anul fondării Se indică anul fondării instituției de învățământ 

9.  Anul ultimei reorganizări, nr. 

HG 

Se indică prin virgulă anul ultimei reorganizări a 

instituției de învățământ și numărul Hotărârii 

Guvernului, data aprobării. De ex: 2015, HG nr. 

444 din 20.07.2015 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oEu_onEfnHJz9DCA2mpZl1EfeYRo42WE_A0DH8RTaHc/edit#gid=699003725
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10.  Adresa  juridică, inclusiv pentru 

sediile arondate 

Se indică adresa conform modelului: 2068, mun. 

Chișinău, str. M. Eminescu nr. 164/2 

11.  email Se indica adresa de email a instituției 

12.  web Se indica pagina web a instituției 

13.  director Numele Prenumele directorului: Moldovanu Ion 

14.  telefon director / anticameră Se indică nr. de telefon: 022_232722 

15.  Anul aprobării planului de 

dezvoltare strategică a instituției 

de învățământ 

Se indica anul aprobării PDS: 2015 

16.  Acreditarea instituţiei de 

învățământ (nr. HG / data) 

Se indica informația privind acreditarea 

instituției de învățământ 

 

2. Structura instituţiei de învățământ profesional tehnic include Organigrama instituției 

de învățământ, cu indicarea organelor administrative, consultative și subdiviziunilor din 

cadrul instituției de învățământ. 

Organe administrative şi consultative conform Regulamentelor în vigoare sunt:  

 Consiliul profesoral;  

 Consiliul de administraţie;  

 Consiliului metodico-ştiinţific;  

 Consiliul de etică; 

 Consiliul artistic, în cazul instituţiilor de învăţămînt cu profil de arte; 

 Consiliul elevilor; 

 După caz, lista poate fi completată. 

Subdiviziuni și conducătorii acestora din cadrul instituției de învățământ profesional tehnic 

sunt: 

 Secții; 

 Catedre 

 După caz, lista poate fi completată. 

 

3. Caracteristica programelor de formare profesională ale instituției de învățământ, 

inclusiv de scurtă durată pentru anul de studii se realizează conform  Anexelor  nr. 1.2. 

și nr. 1.3.  Anexa 1.2. se include doar în descrierea textuală a Raportului. 

Anexa 1.2. 

Caracteristica programelor de formare profesională ale instituției de învățământ, 

inclusiv de scurtă durată 

N 

d/

o 

Nivelul 

programului 

de formare 

profesională  

Domeniul de 

formare 

profesională 

Codul 

specialității 

/ meseriei  

Specialitatea 

/meseria 

Nr. de 

credite de 

studii 

Durata 

programului 

1 2 3 4 5 6 7 
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Modul de completare al anexei 1.3. 

Coloana Titlul coloanei  Modul de completare 

2.  Nivelul programului de 

formare profesională 

 Se indică tipul programului prestat de către instituția 

de învățământ conform ISCED-2011: Nivelul III, 

Nivelul IV sau Nivelul V 

3.  Domeniul de formare 

profesională 

Se indică în strictă conformitate cu  Nomenclatorul 

domeniilor de formare profesională pentru nivelul 

corespunzător, aprobat prin HG nr. 853 din 14.12.2015 

sau HG 425 din 03.07.2015 

4.  Codul specialității / meseriei 

5.  Specialitatea / meseria 

6.  Nr. de credite de studii 

7.  Durata programului Se indică inclusiv în temeiul Ordinului de 

înmatriculare 

 

4. Cadrul juridic al instituției de învățământ profesional tehnic include lista actelor, care 

reglementează activitatea instituției de învățământ profesional tehnic, inclusiv 

Regulamentele interne ale instituției de învățământ profesional tehnic  

Anexa nr. 1.4. 

Cadrul juridic al instituției de învățământ profesional tehnic  

1.  Codul educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014  

2.  Codul muncii al Republicii Moldova, nr. 154 din 28.03.2003 

3.  Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional / tehnic pentru anii 2013-2020, aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr.97 din 01.02.2013 

4.  Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor pentru 

pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și 

postsecundar nonterțiar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.853 din 14.12.2015 

5.  Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 425 din 03.07.2015 

6.  Regulamentul–cadru de organizare și funcționare a Centrului de excelență, aprobat prin 

OME nr. 1158 din  04.12.2015 

7.  Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învățământ profesional 

tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin OME nr.550 din 10.06.2015 

8.  Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional 

tehnic secundar, aprobat prin OME nr.840 din 21.08.2015 

9.  Cadrul de referință al curriculumului pentru învățământul profesional tehnic, aprobat prin 

OME nr.1128 din 26.11.2015 

10.  Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar 

în baza Sistemului de credite de studii transferabile, aprobat prin OME nr.1205 din 

16.12.2015 

11.  Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin 

OME nr. 234 din 25.03.2016 

12.  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul 

profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin OME nr.1086 din 

29.12.2016 

13.  Regulamentul privind stagiile de practică în producție în învățământul profesional tehnic 

secundar, aprobat prin OME nr.233 din 25.03.2016 

14.  Alte Regulamente de ordin intern 
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II. Date statistice cu referire la elevii instituției de învățământ profesional tehnic 

1. Informație cu referire la numărul grupelor de elevi în anul de studii  se 

prezintă conform Anexei nr. 2.1.  

Modul de completarea al anexei 2.1. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției 

de învățământ profesional tehnic 

este similar pentru toate anexele 

Conform nr. de ordine din fișier 

2.  Denumirea instituției de 

învățământ profesional tehnic 

Se indică conform Hotărârii Guvernului de constituire 

/ ultima reorganizare 

3.  Nr. total de grupe de elevi   Se indică nr. total de grupe de elevi din cadrul 

instituției de învățământ. Se va calcula ca suma col. 4 

+ col. 8 + col. 14. 

4.  Nr. total de grupe de elevi la 

programe de nivel V. 

Se va calcula ca suma col. 5-7 

5.  Inclusiv la programe de nivel V 

pe ani de studii  

Nr. total de grupe la anul I 

6.  Nr. total de grupe la anul II 

7.  Nr. total de grupe la anul III 

8.  Nr. total de grupe de elevi la 

programe de nivel IV 

Se va calcula ca suma col. 9-13 

9.  Inclusiv la programe de nivel IV 

pe ani de studii 

Nr. total de grupe la anul I 

10.  Nr. total de grupe la anul II 

11.  Nr. total de grupe la anul III 

12.  Nr. total de grupe la anul IV 

13.  Nr. total de grupe la anul V 

14.  Nr. total de grupe de elevi la 

programe de nivel III 

Se va calcula ca suma col. 15-19 

15.  Inclusiv învățământ dual Nr. total de grupe la anul I 

16.  Nr. total de grupe la anul II 

17.  Inclusiv la programe de nivel III 

pe ani de studii, cu excepția 

grupelor prin învățământ dual 

Nr. total de grupe la anul I 

18.  Nr. total de grupe la anul II 

19.  Nr. total de grupe la anul III 

20.  Inclusiv cu limba de instruire Din nr. total de grupe de elevi, indicat în col. 3, nr. de 

grupe cu instruire în limba română 

21.  Din nr. total de grupe de elevi, indicat în col. 3, nr. de 

grupe cu instruire în limba rusă 

22.  Din nr. total de grupe de elevi, indicat în col. 3, nr. de 

grupe cu instruire în alte limbi 
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2. Informație cu privire la contingentul de elevi ai instituției de învățământ 

profesional tehnic în anul de studii la data de 01 octombrie a anului de studii pentru care se 

face raportarea. Raportarea pentru anul de studii 2016-17, se efectuează cu referire la 

contingentul elevilor instituției de învățământ la data de 01.10.2016 și se prezintă conform 

anexei nr. 2.2. 

Modul de completare al anexei 2.2. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției de 

învățământ profesional tehnic este 

similar pentru toate anexele 

Conform nr. de ordine din fișier 

2.  Denumirea instituției de învățământ 

profesional tehnic 

Se indică conform Hotărârii Guvernului de 

constituire / ultima reorganizare 

3.  Total  elevi la data de 01.10.20__ Nr. total de elevi în instituția de învățământ, se 

calculează ca suma col. 4 + col.9 + col. 16 

4.  Total elevi la programe de nivel V Se va calcula ca suma col. 5-7 

5.  Total elevi la programe de nivel V pe 

ani de studii 

Nr. de elevi la anul I 

6.  Nr. de elevi la anul II 

7.  Nr. de elevi la anul III 

8.  Inclusiv din alte țări la programe de 

nivel V 

Se indică nr. de elevi care nu dețin cetățenia 

Republicii Moldova 

9.  Total elevi la programe de nivel V Se va calcula ca suma col. 10-14 

10.  Total elevi la programe de nivel IV 

pe ani de studii 

Nr. de elevi la anul I 

11.  Nr. de elevi la anul II 

12.  Nr. de elevi la anul III 

13.  Nr. de elevi la anul IV 

14.  Nr. de elevi la anul V 

15.  Inclusiv din alte țări la programe de 

nivel IV 

Se indică nr. de elevi care nu dețin cetățenia 

Republicii Moldova 

16.  Total elevi la programe de nivel III Se va calcula ca suma col. 17-21 

17.  Total elevi la programe de nivel III 

pe ani de studii - învățământ dual 

Nr. de elevi la anul I 

18.  Nr. de elevi la anul II 

19.  Total elevi la programe de nivel III 

pe ani de studii – cu excepția celor 

de la învățământ dual 

Nr. de elevi la anul I 

20.  Nr. de elevi la anul II 

21.  Nr. de elevi la anul III 

22.  Inclusiv din alte țări la programe de 

nivel III 

Se indică nr. de elevi care nu dețin cetățenia 

Republicii Moldova 

23.  Inclusiv, buget Din numărul total de elevi, indicați în col. 3, 

numărul de elevi cu finanțare din bugetul de stat 

24.  Inclusiv, contract Din numărul total de elevi, indicați în col. 3, 

numărul de elevi cu taxă de studii 

25.  Inclusiv, băieți Din numărul total de elevi, indicați în col. 3, 

numărul de băieți 

26.  Inclusiv, fete Din numărul total de elevi, indicați în col. 3, 
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numărul de fete 

27.  Apartenența etnică Din numărul total de elevi, indicați în col. 3, 

numărul de elevi - Moldoveni 

28.  Români 

29.  Ucraineni 

30.  Ruși 

31.  Romi 

32.  Nr. de elevi de alte naționalități 

33.  Limba de instruire Din numărul total de elevi, indicați în col. 3, 

numărul de elevi care efectuează studiile în limba 

română 

34.   Rusă 

35.  Nr. de elevi care efectuează studiile în alte limbi 

36.  Studierea limbilor străine I Din numărul total de elevi, indicați în col. 3, se 

indică nr. de elevi care studiază limba străină I – 

limba engleză 

37.  limba franceză 

38.  alte limbi 

 

3. Informație cu privire la dinamica contingentului de elevi al instituției de 

învățământ profesional tehnic. Informația se prezintă conform Anexei nr. 2.3. 

 

Modul de completare al anexei 2.3. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției de 

învățământ profesional tehnic este similar 

pentru toate anexele 

Conform nr. de ordine din fișier 

2.  Denumirea instituției de învățământ 

profesional tehnic 

Se indică conform Hotărârii Guvernului de 

constituire / ultima reorganizare 

3.  Total  elevi la data de 01.10.20__ Nr. total de elevi în instituția de învățământ, 

similar col. 3 din Anexa 2.2. 

4.  Nr. total de elevi plecați în perioada  

(01.10.20__ - 30.06.20__ ) anului de 

studii pentru care se face raportarea 

Se va calcula ca suma col. 5-10. În raportul 

pentru anul de studii 2016-17, perioada 

nominalizată: 01.10.2016 – 30.06.2017  

5.  Nereușita academică Se indică nr. de elevi plecați în perioada  

(01.10.20__ - 30.06.20__ ) anului de studii 

pentru care se face raportarea din cauza 

6.  Transfer 

7.  Plecați în concediu academic 

8.  Abandon școlar 

9.  Plecare după BAC 

10.  Alte cauze 

11.  Nr. total de elevi veniți în perioada  

(01.10.20__ - 30.06.20__ ) anului de 

studii pentru care se face raportarea 

Se va calcula ca suma col. 12-15 
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12.  Restabilire la studii Se indică nr. de elevi veniți în perioada  

(01.10.20__ - 30.06.20__ ) anului de studii 

pentru care se face raportarea din cauza. În 

raportul pentru anul de studii 2016-17, 

perioada nominalizată: 01.10.2016 – 

30.06.2017 

13.  Transfer 

14.  Reveniți după concediu academic 

15.  Alte cauze 

16.  Nr. de elevi absolvenți ai anului de studii Se indică nr. de elevi absolvenți, similar col. 3 

din Anexa 2.5. 

17.  Nr elevi la 01.07.20__ la sfârșitul anului 

de studii pentru care se face raportarea 

Se va calcula conform relației: col. 17 = col. 3 

- col. 4 + col. 11 - col.16. Pentru anul de 

studii 2016-17, nr. de elevi se indică la data 

de 01.07.2017 

18.  Nr. total de elevi înmatriculați  efectiv la 

01 septembrie în sesiunea de admitere 

curentă  

Se indică nr. de elevi înmatriculați, similar 

col. 3 din Anexa 2.4. Pentru anul de studii 

2016-17 se indică nr. de elevi la data de 

01.07.2017 

19.  Nr. total de elevi Nr. de elevi plecați în perioada  (01.07.20__ - 

30.09.20__ ) de vară și luna septembrie a 

anului curent, inclusiv cu finanțare din 

bugetul de stat și taxă de studii 

20.  Buget 

21.  Contract 

22.  Nr. total de elevi Nr. de elevi veniți în perioada  (01.07.20__ - 

30.09.20__ ) de vară și luna septembrie a 

anului curent, inclusiv cu finanțare din 

bugetul de stat și taxă de studii 

23.  Buget 

24.  Contract 

25.  Nr. total de elevi Nr. elevi la 01.10.20__. Corespunzător datelor 

prezentate către BNS, inclusiv cu finanțare 

din bugetul de stat și taxă de studii și 

respectiv cu indicarea nr. de băieți și fete. În 

raportul pentru anul de studii 2016-17 se va 

indica nr. de elevi la 01.10.2017 și 

se va calcula conform relației: col. 25 = col. 

17 - col. 19 + col. 22. 

26.  Buget 

27.  Contract 

28.  Băieți 

29.  Fete 

 

1. Informație cu privire la nr. de elevi înmatriculați în anul curent. Informația se 

prezintă conform Anexei nr. 2.4. În raportul 2016-17 se va indica informația cu 

referire la rezultatele sesiunii de admitere din anul 2017. 

Modul de completare al anexei 2.4. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției de 

învățământ profesional tehnic este similar 

pentru toate anexele 

Conform nr. de ordine din fișier 

2.  Denumirea instituției de învățământ 

profesional tehnic 

Se indică conform Hotărârii Guvernului de 

constituire / ultima reorganizare 
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3.  Nr. total de elevi admiși conform planului 

de înmatriculare 

Se indică admiterea conform planului de 

înmatriculare, inclusiv cu finanțare din 

bugetul de stat și cu taxă de studii 4.  Inclusiv,  la buget 

5.  Inclusiv,  la contract 

6.  Nr. total de elevi admiși conform planului 

de înmatriculare la programe de nivel V 

Se indică admiterea conform planului de 

înmatriculare, inclusiv cu finanțare din 

bugetul de stat și cu taxă de studii la programe 

de nivel V 

7.  Inclusiv,  la buget 

8.  Inclusiv,  la contract 

9.  Nr. total de elevi admiși conform planului 

de înmatriculare la programe de nivel IV 

Se indică admiterea conform planului de 

înmatriculare, inclusiv cu finanțare din 

bugetul de stat și cu taxă de studii la programe 

de nivel IV 

10.  Inclusiv,  la buget 

11.  Inclusiv,  la contract 

12.  Nr. total de elevi admiși conform planului 

de înmatriculare la programe de nivel III 

Se indică admiterea conform planului de 

înmatriculare, inclusiv cu finanțare din 

bugetul de stat și cu taxă de studii la programe 

de nivel III 

13.  Inclusiv,  la buget 

14.  Inclusiv,  la contract 

15.  Nr. total de elevi înmatriculați efectiv în 

anul de studii 

Se indică nr. de elevi înmatriculați efectiv, 

inclusiv cu finanțare din bugetul de stat și cu 

taxă de studii 16.  Inclusiv,  la buget 

17.  Inclusiv,  la contract 

18.  Băieți Din nr. total indicat în col. 15, se indică nr. de 

băieți 

19.  Fete Din nr. total indicat în col. 15, se indică nr. de 

fete 

20.  Nr. total de elevi înmatriculați la 

programe de nivel V 

Se indică nr. de elevi înmatriculați efectiv, 

inclusiv cu finanțare din bugetul de stat și cu 

taxă de studii la programe de nivel V 21.  Inclusiv,  la buget 

22.  Inclusiv,  la contract 

23.  Numărul elevilor rămași fără ocrotire 

părintească 

Din nr. total de elevi înmatriculați, indicați în 

col. 20, se indică numărul elevilor rămași fără 

ocrotire părintească, din raioanele de est, cu 

dizabilități, inclusiv de grad sever, de grad 

accentuat, dizabilitate medie 

24.  Numărul elevilor din raioanele de est 

25.  Numărul elevilor cu dizabilități 

26.  Dizabilități de grad sever (gr.1) 

27.  Dizabilități de grad accentuat (gr.2) 

28.  Dizabilitate medie (Gr.3) 

29.  Nr. total de elevi înmatriculați la 

programe de nivel IV 

Se indică nr. de elevi înmatriculați efectiv, 

inclusiv cu finanțare din bugetul de stat și cu 

taxă de studii la programe de nivel IV 30.  Inclusiv,  la buget 

31.  Inclusiv,  la contract 

32.  Numărul elevilor rămași fără ocrotire 

părintească 

Din nr. total de elevi înmatriculați, indicați în 

col. 29, se indică numărul elevilor rămași fără 

ocrotire părintească, din raioanele de est, cu 

dizabilități, inclusiv de grad sever, de grad 

33.  Numărul elevilor din raioanele de est 

34.  Numărul elevilor cu dizabilități 
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35.  Dizabilități de grad sever (gr.1) accentuat, dizabilitate medie 

36.  Dizabilități de grad accentuat (gr.2) 

37.  Dizabilitate medie (Gr.3) 

38.  Nr. total de elevi înmatriculați la 

programe de nivel III 

Se indică nr. de elevi înmatriculați efectiv, 

inclusiv cu finanțare din bugetul de stat și cu 

taxă de studii la programe de nivel III 39.  Inclusiv,  la buget 

40.  Inclusiv,  la contract 

41.  Numărul elevilor rămași fără ocrotire 

părintească 

Din nr. total de elevi înmatriculați, indicați în 

col. 38, se indică numărul elevilor rămași fără 

ocrotire părintească, din raioanele de est, cu 

dizabilități, inclusiv de grad sever, de grad 

accentuat, dizabilitate medie 

42.  Numărul elevilor din raioanele de est 

43.  Numărul elevilor cu dizabilități 

44.  Dizabilități de grad sever (gr.1) 

45.  Dizabilități de grad accentuat (gr.2) 

46.  Dizabilitate medie (Gr.3) 

 

 

2. Informație cu privire la nr. de elevi absolvenți ai anului de studii. Informația 

se prezintă conform Anexelor nr. 2.5 și nr. 2.6. 

Modul de completare al anexei 2.5. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției de 

învățământ profesional tehnic este similar 

pentru toate anexele 

Conform nr. de ordine din fișier 

2.  Denumirea instituției de învățământ 

profesional tehnic 

Se indică conform Hotărârii Guvernului de 

constituire / ultima reorganizare 

3.  Nr. total de elevi absolvenți  Se indică nr. elevilor, care au absolvit 

instituția de învățământ în anul de studii, 

inclusiv cu finanțare din bugetul de stat și cu 

taxă de studii, băieți și fete. Raportul pentru 

anul de studii 2016-17 va include informația 

cu referire la elevii absolvenți în anul 2017.   

4.  Inclusiv,  la buget 

5.  Inclusiv,  la contract 

6.  Inclusiv,  băieți 

7.  Inclusiv,  fete 

8.  Nr. total de elevi absolvenți  Din nr. total de elevi absolvenți, indicați în 

col. nr. 3, nr. de elevi absolvenți la programe 

de nivel V, inclusiv cu finanțare din bugetul 

de stat și cu taxă de studii 

9.  Inclusiv,  la buget 

10.  Inclusiv,  la contract 

11.  Nr. total de elevi absolvenți  Din nr. total de elevi absolvenți, indicați în 

col. nr. 3, nr. de elevi absolvenți la programe 

de nivel IV, inclusiv cu finanțare din bugetul 

de stat și cu taxă de studii 

12.  Inclusiv,  la buget 

13.  Inclusiv,  la contract 

14.  Nr. total de elevi absolvenți  Din nr. total de elevi absolvenți, indicați în 

col. nr. 3, nr. de elevi absolvenți la programe 

de nivel III, inclusiv cu finanțare din bugetul 

de stat și cu taxă de studii 

15.  Inclusiv,  la buget 

16.  Inclusiv,  la contract 



10 
 

17.  % absolvenţilor din nr. celor admişi 

iniţial 

Se indică % absolvenţilor din nr. celor efectiv 

admişi iniţial la anul I. 

 

Anexa 2.6. se prezintă doar în Raportul textual al instituției de învățământ 

profesional tehnic 

Anexa 2.6. 

Informația cu referire la nr. de elevi absolvenți în cadrul programelor de formare 

profesională în anul de studii 

N 

d/

o 

Nivelul 

programului 

de formare 

profesională  

Domeniul 

de formare 

profesiona

lă 

Codul 

specialități

i / 

meseriei  

Specialitat

ea 

/meseria 

Durata 

program

ului 

Nr. de elevi 

absolvenți ai 

anului de 

studii 

% 

absolvenţilor 

din nr. celor 

admişi iniţial 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

3. Informație cu privire la frecvența elevilor în anul de studii. Informația se 

prezintă conform Anexei nr. 2.7. 

Modul de completare al anexei 2.7. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției de 

învățământ profesional tehnic este similar 

pentru toate anexele 

Conform nr. de ordine din fișier 

2.  Denumirea instituției de învățământ 

profesional tehnic 

Se indică conform Hotărârii Guvernului de 

constituire / ultima reorganizare 

3.  Nr. total de ore absentate Se indică nr. de ore absentate în anul de studii 

pentru lunile septembrie –iunie. 4.  Inclusiv,  motivat 

5.  Inclusiv,  nemotivat 

6.  Nr. total de absenţe la un elev Se indică nr. de absențe la un elev stabilit în 

raport cu nr. de elevi la data de 01.10 a anului 

de studii pentru care se face raportarea. În 

raportul pe anul de studii 2016-17, se ia în 

calcul nr. de elevi la data de 01.10.2016. 

7.  Inclusiv,  motivat 

8.  Inclusiv,  nemotivat 

9.  Nr. de elevi care au absentat nemotivat 

peste 40 ore 

Se indică nr. de elevi, care pe parcursul anului 

de studii au acumulat mai mult de 40 absențe 

nemotivate 

10.  Nr. de elevi care au absentat motivat 

peste 60 zile 

Se indică nr. de elevi , care pe parcursul 

anului de studii au absentat motivat mai mult 

de 60 zile 

 

4. Evidența elevilor rămași fără ocrotire părintească se prezintă conform Anexei 

nr. 2.8. 

Modul de completare al anexei 2.8. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției de Conform nr. de ordine din fișier 
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învățământ profesional tehnic este similar 

pentru toate anexele 

2.  Denumirea instituției de învățământ 

profesional tehnic 

Se indică conform Hotărârii Guvernului de 

constituire / ultima reorganizare 

3.  Numărul total al elevilor rămași fără 

ocrotire părintească 

Se indică nr. total al elevilor rămași fără 

ocrotire părintească la data de 01.10 a anului 

de studii pentru care se face raportarea. Pentru 

anul de studii 2016-17, nr. de elevi la data de 

01.10.2016. 

4.  Inclusiv, la programe de nivel V Se indică nr. elevilor rămași fără ocrotire 

părintească care își fac studiile la programe de 

nivel V, IV, III la data de 01.10 a anului de 

studii pentru care se face raportarea.  

5.  Inclusiv, la programe de nivel IV 

6.  Inclusiv, la programe de nivel III 

7.  Inclusiv, pe anii de studii, anul I Din nr. de elevi, indicați în col. 3 se indică nr. 

elevilor rămași fără ocrotire părintească pe ani 

de studii 

8.  Inclusiv, pe anii de studii, anul II 

9.  Inclusiv, pe anii de studii, anul III 

10.  Inclusiv, pe anii de studii, anul IV 

11.  Inclusiv, pe anii de studii, anul V 

12.  Inclusiv în ultimul an de studii Se indică nr. elevilor rămași fără ocrotire 

părintească din ultimul an de studii  

13.  Inclusiv, băieți Din nr. total de elevi rămași fără ocrotire 

părintească, indicați în col. 3, se indică nr. de 

fete și nr. de băieți 

14.  Inclusiv, fete 

15.  Nr. de elevi cu statut orfan Din nr. total de elevi rămași fără ocrotire 

părintească, indicați în col. 3 se indică nr. de 

elevi cu statut: orfan și nr. de elevi cu statut 

sub tutelă. 

16.  Nr. de elevi cu statut sub tutelă 

 

5. Informație privind elevii cu dizabilități. Informația se prezintă conform Anexei 

nr. 2.9. 

Modul de completare al anexei 2.9. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției de 

învățământ profesional tehnic este similar 

pentru toate anexele 

Conform nr. de ordine din fișier 

2.  Denumirea instituției de învățământ 

profesional tehnic 

Se indică conform Hotărârii Guvernului de 

constituire / ultima reorganizare 

3.  Numărul total al elevilor cu dizabilități Se indică nr. total al elevilor cu dizabilități la 

data de 01.10 a anului de studii pentru care se 

face raportarea. Pentru anul de studii 2016-17, 

nr. de elevi la data de 01.10.2016. 

4.  Inclusiv, băieți Din nr. total de elevi cu dizabilități, indicați în 

col. 3 se indică nr. de fete și nr. de băieți 5.  Inclusiv, fete 
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6.  Inclusiv,  la buget Din nr. total de elevi cu dizabilități, indicați în 

col. 3 se indică inclusiv cu finanțare din 

bugetul de stat și cu taxă de studii 

7.  Inclusiv,  la contract 

8.  Inclusiv, la programe de nivel V Din nr. total de elevi, indicați în col. 3,4,5, se 

indică nr. de elevi care își fac studiile la 

programe de nivel V 

9.  La programe de nivel V, inclusiv, băieți 

10.  La programe de nivel V, inclusiv, fete 

11.  Inclusiv, la programe de nivel IV Din nr. total de elevi, indicați în col. 3,4,5, se 

indică nr. de elevi care își fac studiile la 

programe de nivel  IV 

12.  La programe de nivel IV, inclusiv, băieți 

13.  La programe de nivel IV, inclusiv, fete 

14.  Inclusiv, la programe de nivel III Din nr. total de elevi, indicați în col. 3,4,5, se 

indică nr. de elevi care își fac studiile la 

programe de nivel III 

15.  La programe de nivel III, inclusiv, băieți 

16.  La programe de nivel III, inclusiv, fete 

17.  Dizabilități de grad sever (gr.1) Din nr. total de elevi cu dizabilități, indicați în 

col. 3 se indică nr. de elevi pe categorii de 

dizabilitate 

18.  Dizabilități de grad accentuat (gr.2) 

19.  Dizabilitate medie (Gr.3) 

20.  Inclusiv, pe anii de studii, anul I Din nr. total de elevi cu dizabilități, indicați în 

col. 3 se indică nr. de elevi pe ani de studii 21.  Inclusiv, pe anii de studii, anul II 

22.  Inclusiv, pe anii de studii, anul III 

23.  Inclusiv, pe anii de studii, anul IV 

24.  Inclusiv, pe anii de studii, anul V 

25.  Inclusiv în ultimul an de studii Se indică nr. elevilor cu dizabilități din 

ultimul an de studii 

26.  Tipul dizabilității, auditivă Se indică din nr. total de elevi, indicați în col. 

3,  nr. elevilor după tipul de dizabilitate 27.  Tipul dizabilității, vizuală 

28.  Tipul dizabilității, locomotorie 

29.  Tipul dizabilității, asociată 

30.  Alte tipuri 

 

6. Contingentul de elevi din raioanele de est în anul de studii se prezintă conform 

Anexei nr. 2.10. 

Modul de completare al anexei 2.10. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției de 

învățământ profesional tehnic este similar 

pentru toate anexele 

Conform nr. de ordine din fișier 

2.  Denumirea instituției de învățământ 

profesional tehnic 

Se indică conform Hotărârii Guvernului de 

constituire / ultima reorganizare 

3.  Numărul total al elevilor din raioanele de 

est 

Se indică nr. total al elevilor din raioanele de 

est la data de 01.10 a anului de studii pentru 

care se face raportarea. Pentru anul de studii 

2016-17, nr. de elevi la data de 01.10.2016. 

4.  Inclusiv, buget Se indică din nr. total de elevi, indicați în col. 
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5.  Inclusiv, contract 3,  nr. elevilor inclusiv cu finanțare din 

bugetul de stat și cu taxă de studii 

6.  Inclusiv, pe anii de studii, anul I Din nr. total de elevi din raioanele de est, 

indicați în col. 3 se indică nr. de elevi pe ani 

de studii 

7.  Inclusiv, pe anii de studii, anul II 

8.  Inclusiv, pe anii de studii, anul III 

9.  Inclusiv, pe anii de studii, anul IV 

10.  Inclusiv, pe anii de studii, anul V 

11.  Inclusiv în ultimul an de studii Se indică nr. elevilor din raioanele de est din 

ultimul an de studii 

 

7. Rata de ocupare în câmpul muncii a absolvenţilor din învăţământul 

profesional tehnic  se prezintă conform Anexei nr. 2.11. 

Modul de completare al anexei 2.11. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției de 

învățământ profesional tehnic este similar 

pentru toate anexele 

Conform nr. de ordine din fișier 

2.  Denumirea instituției de învățământ 

profesional tehnic 

Se indică conform Hotărârii Guvernului de 

constituire / ultima reorganizare 

3.  Angajați în câmpul muncii pe specialitate Din nr. total al absolvenților anului de studii, 

indicați în col 3 a anexei nr. 2.5, se indică 

corespunzător nr. absolvenților angajați în 

câmpul muncii pe specialitate, angajați în alt 

domeniu etc. conform titlurilor indicate 

4.  Angajați în alt domeniu 

5.  Afacere proprie (antreprenor) 

6.  Continuă studiile 

7.  Neangajat 

8.  Serviciul  militar 

9.  Concediu de îngrijire a copilului 

10.  Plecat peste hotare 

11.  Alte prevederi 

12.  Total absolvenți Nr. total al absolvenților anului de studii, 

indicați în col 3 a anexei nr. 2.5 și 

corespunzător sumei col. 3-11 

 

8. Informație cu privire la numărul de bursieri. Informația se prezintă conform 

Anexei nr. 2.12. 

Modul de completare al anexei 2.12. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției 

de învățământ profesional tehnic 

este similar pentru toate anexele 

Conform nr. de ordine din fișier 

2.  Denumirea instituției de 

învățământ profesional tehnic 

Se indică conform Hotărârii Guvernului de constituire 

/ ultima reorganizare 

3.  Nr.  mediu de burse Nr. mediu de burse acordat elevilor în anul de studii. 
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Se calculează media nr. de burse acordate respectiv în 

sem. I și sem II 

4.  Inclusiv, buget Se indică nr. mediu de elevi, inclusiv cu finanțare din 

bugetul de stat și cu taxă de studii, care au beneficiat 

de burse 

5.  Inclusiv, contract 

6.  Inclusiv, nr. mediu de burse de 

studii la programe de nivel V 

Nr. mediu de burse de studii acordate elevilor în anul 

de studii respectiv la programe de nivel V, IV și III. Se 

calculează media nr. de burse acordat respectiv în sem. 

I și sem II 

7.  Inclusiv, nr. mediu de burse de 

studii la programe de nivel IV 

8.  Inclusiv, nr. mediu de burse de 

studii la programe de nivel III 

9.  Nr. mediu de burse sociale Nr. mediu de burse sociale acordate elevilor în anul de 

studii 

10.  Nr. de burse  de merit, inclusiv 

Bursa Președintelui 

Nr. de burse de merit acordate elevilor instituției de 

învățământ în anul de studii 

11.  Nr. de burse  de merit, inclusiv 

Gaudeamus 

 

III.    Managementul instituției de învățământ profesional tehnic 

1. Misiunea și strategia de dezvoltare a instituției de învățământ profesional 

tehnic 

Managementul instituției de învățământ profesional tehnic include activitățile orientate 

spre asigurarea realizării politicilor, obiectivelor și responsabilităților pe principalele domenii 

de activitate și implementarea acestora prin planificarea, controlul, asigurarea calității și prin 

mecanisme de îmbunătățire continuă a calității procesului de formare profesională al elevilor. 

Instituția de învățământ prezintă în conformitate cu Planul anual de activitate al 

instituției de învățământ obiectivele de activitate, activitățile întreprinse și indicatorii de 

performanță. 

2. Asigurarea calității formării profesionale a elevilor în cadrul programelor de 

formare profesională  

 

 Organizarea, eficacitatea și aplicarea procedurilor de asigurare a 

calității. 

 Asigurarea procesului de formare profesională al elevilor cu referire la 

procesul de predare-învățare, stagii de practică, activități extrașcolare, 

evaluarea rezultatelor învățării. 

 Analiza calitativă a susținerii probelor de absolvire. Informația se 

prezintă conform Anexei nr. 3.1. 

Modul de completare al anexei 3.1. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției de 

învățământ profesional tehnic este similar 

pentru toate anexele 

Conform nr. de ordine din fișier 

2.  Denumirea instituției de învățământ Se indică conform Hotărârii Guvernului de 
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profesional tehnic constituire / ultima reorganizare 

3.  Forma de evaluare Se indică forma de evaluare: examen și/sau  

lucrare / proiect de diplomă 

4.  Nr. de elevi admiși la probele de 

absolvire 

Se indică nr. de elevi incluși în ordinul de 

admitere la susținerea probelor de absolvire, 

inclusiv din anii precedenți 5.  Admiși inclusiv din anii precedenți 

6.  Nr. de elevi, care nu s-au prezentat la 

susținerea probelor de absolvire 

Se indică nr. de elevi care nu s-au prezentat la 

susținerea probelor de absolvire 

7.  Nr. de elevi, care au susţinut probele de 

calificare  cu  nota medie 10 

Se indică nr. de elevi care au susținut probele 

de absolvire cu nota medie respectivă 

8.  Nr. de elevi, care au susţinut probele de 

calificare  cu  nota medie 9,0-9,99 

9.  Nr. de elevi, care au susţinut probele de 

calificare  cu  nota medie 8,0-8,99 

10.  Nr. de elevi, care au susţinut probele de 

calificare  cu  nota medie 7,0-7,99 

11.  Nr. de elevi, care au susţinut probele de 

calificare  cu  nota medie 6,0-6,99 

12.  Nr. de elevi, care au susţinut probele de 

calificare  cu  nota medie 5,0-5,99 

13.  Nr. de elevi, care au obținut la probele de 

calificare nota mai mică de 5 
Se indică numărul elevilor care nu au 

promovat probele de absolvire 

14.  Nota medie la probele de absolvire Se indică nota medie la probele de absolvire  

15.  Nr. total de elevi absolvenți, care au 

susținut probele de absolvire 

Se indică nr. de absolvenți ai instituției de 

învățământ corespunzător indicați în col. 3 a 

anexei 2.5., inclusiv cu finanțare din bugetul 

de stat și cu taxă de studii  

16.  Inclusiv, buget 

17.  Inclusiv, contract 

18.  Nr. de elevi, care nu au susținut probele 

de absolvire 

Se indică suma col. 6 și col. 13 

 

3. Participarea instituției de învățământ în concursuri / olimpiade etc. include 

informația privind rezultatele elevilor în cadrul concursurilor / expozițiilor și altor 

evenimente la nivel de raion, municipiu, republican, internațional. Informația se 

prezintă conform anexei nr. 3.2. doar în raportul textual. 

Anexa nr. 3.2. 

Participarea instituției de învățământ în concursuri / olimpiade  

 Olimpiada la 

disciplina de studii 

/ Unitatea de curs / 

Concurs de 

specialitate etc. 

Nivelul local 

/ republican / 

internaţional 

Locul/clasamentul Numele, 

prenumele 

elevului 

Numele, 

prenumele 

profesorului 

1.       

2.       
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4. Asigurarea condițiilor de acces la studii a persoanelor cu cerințe educaționale 

speciale 

Factorii principali care asigură incluziunea persoanelor cu cerințe educaționale speciale: 

infrastructura instituţiilor de învăţământ adaptată pentru a oferi acces la studii persoanelor cu 

nevoi educaţionale speciale, condiţii necesare pentru integrarea acestor copii (cadre didactice 

pregătite pentru a lucra cu copiii cu cerinţe educaţionale speciale, materiale didactice 

adaptate), precum şi lucrul cu părinţii.  

 

IV. Personalul instituției de învățământ  

1. Personalul instituției de învățământ profesional tehnic. Informația se prezintă 

conform Anexei nr. 4.1. 

Modul de completare al anexei 4.1. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției de învățământ 

profesional tehnic este similar pentru toate 

anexele 

Conform nr. de ordine din fișier 

2.  Denumirea instituției de învățământ profesional 

tehnic 

Se indică conform Hotărârii Guvernului 

de constituire / ultima reorganizare 

3.  Nr. de unități aprobate  în state de personal la 

01.01.__a anului curent 

Nr. de unități aprobate în liste de state 

de personal. În raportul pentru anul de 

studii 2016-17 se indică nr. de unități de 

personal aprobat la 01.01.2017 

4.  Nr. de persoane în cadrul instituției de 

învățământ 

Se indică nr. real de persoane angajate 

de bază la data de 01 ianuarie a anului 

curent 

5.  Inclusiv, bărbați Din nr. indicat în col. 4, nr. de bărbați și 

respectiv femei 6.  Inclusiv, femei 

7.  Nr. de unități de personal de conducere 

aprobate  în state de personal la 01.01.a anului 

curent 

Informația se prezintă cu referire la 

situația la 01 ianuarie pentru anul 

curent. Pentru anul de studii 2016-17 – 

la 01.01.2017 

 

 

8.  Nr. de persoane în cadrul instituției de 

învățământ cu funții de conducere 

9.  Inclusiv nr. de persoane cu  grad managerial 

10.  Nr. de unități de personal didactic aprobate în 

liste de tarificare la 01 septembrie a anului 

pentru care se efectuează raportarea 

Se calculează ca nr. de ore aprobate 

total per instituție împărțit la 720 ore. 

Pentru raportarea pe anul de studii 

2016-17 – la data de 01.09.2016 

11.  Nr. de personal didactic titular Informația se prezintă cu referire la 

situația la 01.10 pentru anul de studii 

pentru care se face raportarea.  

12.  Nr. de persoane angajate prin cumul  

13.  Nr. personal de vârstă pensionară 

14.  Necesarul de personal la disciplina Limba și 

literatura română 

Necesarul de personal se stabilește 

reieșind din nr. de ore vacante în lista de 

tarificare respectiv împărțit la 720 ore și 15.  Necesarul de personal la disciplina Limba 
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străină distribuit pe discipline de studii 

16.  Necesarul de personal la disciplina Matematică 

17.  Necesarul de personal la disciplina Fizică 

18.  Necesarul de personal la disciplina Chimie 

19.  Necesarul de personal la disciplina Biologie 

20.  Necesarul de personal la disciplina Informatică 

21.  Necesarul de personal la disciplina Istorie 

22.  Necesarul de personal la Discipline de specialitate 

23.  Nr. de unități de personal didactic aprobate în 

state de personal la 01.01.__ a anului 

calendaristic curent 

Se indică nr. de unități de personal 

didactic aprobat. Pentru raportarea pe 

anul de studii 2016-17 – la data de 

01.01.2017 

24.  Nr. de persoane în cadrul instituției de 

învățământ angajate prin liste de state de 

personal didactic 

Se indică nr. de persoane angajate. 

Pentru raportarea pe anul de studii 

2016-17 – la data de 01.01.2017 

25.  Nr. de unități de personal didactic auxiliar 

aprobate în state de personal la 01.01. a anului 

calendaristic curent 

Se indică nr. de unități de personal 

didactic auxiliar aprobat. Pentru 

raportarea pe anul de studii 2016-17 – la 

data de 01.01.2017 

26.  Nr. de persoane în cadrul instituției de 

învățământ angajate prin liste de state de 

personal didactic auxiliar 

Se indică nr. de persoane angajate. 

Pentru raportarea pe anul de studii 

2016-17 – la data de 01.01.2017 

27.  Nr. de unități de personal nedidactic aprobate 

în state de personal la 01.01. a anului 

calendaristic curent 

Se indică nr. de unități de personal 

nedidactic aprobat. Pentru raportarea pe 

anul de studii 2016-17 – la data de 

01.01.2017 

28.  Nr. de persoane în cadrul instituției de 

învățământ angajate prin liste de state de 

personal nedidactic  

Se indică nr. de persoane angajate. 

Pentru raportarea pe anul de studii 

2016-17 – la data de 01.01.2017 

 

2. Personalul didactic al instituției de învățământ profesional tehnic. Informația 

cu referire la personalul didactic al instituției de învățământ profesional tehnic se 

prezintă conform Anexei nr. 4.2. 

Modul de completare al anexei 4.2. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției de învățământ 

profesional tehnic este similar pentru toate 

anexele 

Conform nr. de ordine din fișier 

2.  Denumirea instituției de învățământ profesional 

tehnic 

Se indică conform Hotărârii Guvernului 

de constituire / ultima reorganizare 

3.  Nr. total de cadre didactice la 01.10. a anului de 

studii pentru care se face raportarea 

În raportul pentru anul de studii 2016-

17 se indică nr. de persoane, 

corespunzător col. 11, 12 din anexa 4.1. 
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4.  Inclusiv, bărbați Din nr. total de personal indicat în col. 3 

de indicat nr. de bărbați si respectiv 

femei 

5.  Inclusiv, femei 

6.  Nr. de persoane cu studii superioare Se indică nr. de persoane posesori ai 

actului de studii respectiv 7.  Nr. de persoane cu studii medii 

8.  Nr. de persoane cu vechimea în muncă 3-8 ani Se indică nr. de persoane cu stagiu 

respectiv de activitate în învățământ  9.  Nr. de persoane cu vechimea în muncă 8-13 ani 

10.  Nr. de persoane cu vechimea în muncă 13-18 

ani 

11.  Nr. de persoane cu vechimea în muncă mai 

mare de 18 ani 

12.  Nr. de cadre didactice care au obținut grad 

didactic in anul de studii respectiv 

Se indică nr. de persoane care în anul de 

studii au obținut grad didactic 

13.  Numărul de cadre didactice titulare cu norma 

deplină - cel puțin 720 ore 

Se indică nr. de persoane tarificate în 

anul de studii respectiv cu cel puțin 720 

ore 

14.  Numărul de cadre didactice titulare cu grad 

managerial 

Se indică nr. de cadre titulare, deținători 

ai gradelor manageriale, didactice 

respective 15.  Numărul de cadre didactice titulare cu grad 

didactic superior 

16.  Numărul de cadre didactice titulare cu grad 

didactic I 

17.  Numărul de cadre didactice titulare cu grad 

didactic II 

18.  Numărul de cadre didactice titulare cu grad 

științific 

19.  Numărul de cadre didactice titulare fără grad 

didactic 

20.  Nr. de cadre didactice angajate prin cumul cu 

grad didactic 

Se indică nr. de cadre angajate prin 

cumul, deținători ai gradelor didactice  

21.  Nr. de cadre didactice angajate prin cumul fără 

grad didactic 

22.  Nr. de persoane care au promovat stagii de 

formare profesională continuă - de la 10 credite 

Se indică nr. respectiv de persoane care 

au efectuat în anul de studii stagiile de 

formare / recalificare corespunzătoare 23.  Nr. de persoane care au promovat module 

tematice de formare profesională continuă 

24.  Nr. de persoane care au efectuat studii de 

recalificare profesională 
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V. Baza tehnico-materială a instituției de învățământ profesional tehnic 

1. Capacitatea instituţională după proiect și utilizarea reală. Informația se 

prezintă conform Anexei nr. 5.1. 

Modul de completare al anexei 5.1. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției de învățământ 

profesional tehnic este similar pentru toate 

anexele 

Conform nr. de ordine din fișier 

2.  Denumirea instituției de învățământ profesional 

tehnic 

Se indică conform Hotărârii Guvernului 

de constituire / ultima reorganizare 

3.  Bloc de studii Se indică nr. de blocuri de studii 

4.  Se indică suprafața acestora, m2 

5.  Cămin Se indică nr. de cămine 

6.  Se indică suprafața acestora, m2 

7.  Se indică nr. de locuri în cămin 

8.  Sala de festivități Se indică nr. de unități 

9.  Cantină 

10.  Sală pentru sport 

11.  Teren pentru sport 

12.  Laboratoare 

13.  Săli de calculatoare 

14.  Ateliere didactice 

15.  Alte edificii 

16.  Terenuri, ha Se indică suprafața terenurilor 

corespunzătoare, ha 

17.  Gospodării didactice   Se indică nr. de unități 

18.  Punct medical Se indică nr. de unități 

19.  Construcții auxiliare Se indică nr. de unități 

20.  Mijloace de transport Se indică nr. de unități 

 

2. Asigurarea materială a procesului de formare profesională. Baza tehnico-

materială a instituţiei necesară pentru dezvoltarea competenţelor profesionale 

solicitate pe piaţa muncii şi necesitatea investiţiilor pentru modernizare.  

Informația se prezintă conform Anexei nr. 5.2. 

Modul de completare al anexei 5.2. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției de învățământ 

profesional tehnic este similar pentru toate 

anexele 

Conform nr. de ordine din fișier 

2.  Denumirea instituției de învățământ profesional 

tehnic 

Se indică conform Hotărârii Guvernului 

de constituire / ultima reorganizare 

3.  Nr. de echipamente funcționale utilizate în 

procesul educațional 

Se indică nr. de calculatoare, 

imprimante, table interactive, 
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proiectoare, televizoare, alte 

echipamente utilizate în procesul 

educațional 

4.  Nr. de titluri de manuale pentru disciplinele de 

cultură generală 

Se indică nr. de unități 

5.  Nr. de titluri de manuale pentru disciplinele de 

specialitate 

Se indică nr. de unități 

6.  Nr. de titluri de presă periodică în bibliotecă Se indică nr. de unități 

7.  Nr. de volume în bibliotecă achiziționate în 

ultimul an 

Se indică nr. de unități 

8.  Nr. de volume în bibliotecă achiziționate în 

ultimul an, inclusiv manuale pentru disciplinele 

de cultură generală, literatură de specialitate, 

literatură artistică 

Din nr. total indicat în col .7 se indică 

nr. de unități pentru fiecare tip de 

achiziții 

 

3. Asigurarea elevilor cu cămine. Informația se prezintă de instituțiile de 

învățământ profesional tehnic care dispun de cămine, conform Anexei nr. 5.3. 

Modul de completare al anexei 5.3. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției de învățământ 

profesional tehnic este similar pentru toate 

anexele 

Conform nr. de ordine din fișier 

2.  Denumirea instituției de învățământ profesional 

tehnic 

Se indică conform Hotărârii Guvernului 

de constituire / ultima reorganizare 

3.  Nr. de cămine Se indică nr. de blocuri ai căminelor 

4.  Tipul căminului  Se indică tipul căminului: bloc/ coridor 

5.  Capacitatea de cazare conform proiectului Se indică nr. de locuri conform 

proiectului 

6.  Numărul de elevi care solicită cămin Se indică nr. de cereri depuse de către 

elevi cu solicitare de cazare în cămin la 

începutul anului de studii, până la data 

de 01 octombrie a anului pentru care se 

efectuează raportarea 

7.  Numărul de persoane cazate Nr. de persoane care au beneficiat de 

cămin în anul de studii pentru care se 

efectuează raportarea 

8.  Categorii de locatari, inclusiv elevi Se indică categoriile de locatari ai 

căminelor instituției de învățământ, 

inclusiv elevi, cadre didactice angajate 

de bază, cadre didactice angajate prin 

cumul, personal nedidactic și alte 

categorii de locuitori 

9.  Categorii de locatari, inclusiv cadre didactice 

angajate de bază 

10.  Categorii de locatari, inclusiv cadre didactice 

angajate prin cumul 

11.  Categorii de locatari, inclusiv personal 

nedidactic 
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12.  Alte categorii de locuitori 

13.  Suprafaţa medie, m
2
  per/elev cazat în cămin Se indică suprafața medie, m

2
 

14.  % asigurării elevilor cu cămin Se calculează: col. 8 / col 6 * 100% 

 

4. Activitatea economico-financiară a instituției de învățământ profesional 

tehnic se prezintă conform  Anexei nr. 5.4. 

Modul de completare al anexei 5.4. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției de 

învățământ profesional tehnic este 

similar pentru toate anexele 

Conform nr. de ordine din fișier 

2.  Denumirea instituției de 

învățământ profesional tehnic 

Se indică conform Hotărârii Guvernului de 

constituire / ultima reorganizare 

3.  Alocări bugetare conform planului 

de finanțare 

Se indică în mii lei, conform planului de finanțare 

pentru anul calendaristic curent. În raportul pe anul 

de studii 2016-17 se va indica alocarea conform 

planului pe anul calendaristic 2017 

4.  Buget executat pentru perioada de 

6 luni a anului curent 

Se indică în mii lei, conform raportului financiar 

pentru primele 6 luni ale anului calendaristic curent. 

În raportul pentru anul de studii 2016-17 se va indica 

bugetul executat în perioada 01.01.2017-30.06.2017 

5.  Venituri colectate Se indică în mii lei suma mijloacelor colectate pe 

anul calendaristic curent pentru fiecare categorie de 

venituri: taxa de studii, servicii educaționale la 

comanda ANOFM, formare continuă,  arendă, donații 

și sponsorizări, AGV, alte venituri. În raportul pentru 

anul de studii 2016-17 se va indica venitul colectat în 

perioada 01.01.2017-30.06.2017 

6.  Cheltuieli, inclusiv pentru 

remunerarea muncii 

Se indică în mii lei cheltuielile efective pentru 

remunerarea muncii, contribuții la asigurările sociale 

de stat,  bursa, plata mărfurilor și serviciilor, 

manuale, ediții periodice, procurare de  utilaje pentru 

instruire, calculatoare, reparații și alte cheltuieli, în 

mii lei, planificate pentru anul calendaristic curent și 

cheltuielile efective pentru primele 6 luni ale anului 

calendaristic curent. În raportul pentru anul de studii 

2016-17 se vor indica cheltuielile efective pentru 

perioada 01.01.2017-30.06.2017 

7.  Cheltuieli, inclusiv contribuții la 

asigurările sociale de stat 

8.  Cheltuieli, inclusiv bursa 

9.  Cheltuieli, inclusiv plata 

mărfurilor și serviciilor, inclusiv 

pentru energie electrică, termică, 

apă 

10.  Cheltuieli, inclusiv manuale, ediții 

periodice 

11.  Cheltuieli, inclusiv procurare de  

utilaje pentru instruire, 

calculatoare 

12.  Cheltuieli, inclusiv reparații 
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capitale 

13.  Cheltuieli, inclusiv reparații 

curente 

14.  Alte cheltuieli 

 

VI.  Parteneriatul social 

1. Implicarea instituției de învățământ profesional tehnic în proiecte 

naționale și internaționale se prezintă conform  Anexelor nr. 6.1. și 6.2  

Modul de completare al anexei 6.1. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției de 

învățământ profesional tehnic este similar 

pentru toate anexele 

Conform nr. de ordine din fișier 

2.  Denumirea instituției de învățământ 

profesional tehnic 

Se indică conform Hotărârii Guvernului de 

constituire / ultima reorganizare 

3.  Nr de proiecte Se indică nr. de contracte /memorandumuri 

/acorduri semnate  în anul de studii, inclusiv 

cu durata de desfășurare extinsă și pentru 

alte perioade  

4.  Inclusiv,  locale Se indică nr. de contracte /memorandumuri 

/acorduri semnate  în anul de studii, inclusiv 

de nivel local, național, internațional 

5.  Inclusiv,  naționale 

6.  Inclusiv,  internaționale 

7.  Investiții (conform contractului), din 

instituție 

Se indică suma, mii lei 

8.  Alocații (conform contractului), din partea 

proiectului  

Se indică suma, mii lei 

9.  Nr. de proiecte cu scopul de formare a 

personalului, de mobilitate academică  a 

elevilor sau alte scopuri 

Se indică nr. de proiecte  

 

Anexa nr. 6.2. se prezintă doar în raportul textual conform modelului. 

Anexa 6.2. 

Implicarea instituției de învățământ profesional tehnic în proiecte naționale și 

internaționale 

 Denumirea 

proiectului 

Perioada de 

desfășurare 

Alocații / investiții (mii lei) Beneficii / nr. de persoane 

din instituție de la partener 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 

 



23 
 

2. Consolidarea platformei de dialog social, inclusiv în scopul delegării 

elevilor la stagiile de practică. Colaborarea instituţiei cu mediul de afaceri în  

utilizarea echipamentelor şi tehnologiilor moderne pentru  pregătirea 

profesională a elevilor. Se prezintă conform  anexelor nr. 6.3 și 6,4. 

 

Modul de completare al anexei 6.3. 

Coloana Titlul coloanei Modul de completare 

1.  Numărul de ordine al instituției de învățământ 

profesional tehnic este similar pentru toate 

anexele 

Conform nr. de ordine din fișier 

2.  Denumirea instituției de învățământ profesional 

tehnic 

Se indică conform Hotărârii Guvernului 

de constituire / ultima reorganizare 

3.  Nr de parteneri sociali, întreprinderi, asociații 

etc. 

Se indică nr. de parteneri sociali cu care 

au fost semnate în anul de studii 

contracte /acorduri de colaborare etc. 

4.  Inclusiv,  naționali Se indică nr. de parteneri sociali, 

inclusiv naționali, internaționali,  5.  Inclusiv,  internaționali 

6.  Nr. de contracte/acorduri de colaborare 

încheiate în anul de studii 

Se indică nr. de contracte /acorduri 

semnate în anul de studii inclusiv cu 

parteneri naționali, internaționali, 

inclusiv cu durata de desfășurare extinsă 

și pentru alte perioade 

7.  Investiții (conform contractului), din instituție Se indică suma, mii lei 

8.  Alocații (conform contractului), din partea 

proiectului  

Se indică suma, mii lei 

9.  Scopul parteneriatului Se indică scopul parteneriatului social: 

vizite de studii, formări ale 

personalului, stagii de practică ale 

elevilor, alte scopuri 

 

Anexa nr. 6.4. se prezintă doar în raportul textual conform modelului. 

Anexa 6.4. 

Consolidarea platformei de dialog social 

 Parteneri 

sociali, 

întreprinderi, 

asociații etc. 

Nr., data încheierii 

contractului / 

acordului de 

colaborare 

Alocații / investiții, mii lei Scopul 

contractului 

Realizări, 

beneficii 
din instituție de la 

partener 

1.        

2.        

 




