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I.

Date generale cu referire la instituția de învățământ profesional tehnic
1. Profilul instituției de învățământ

2.
3.

Denumirea instituției de
învățământ
Tipul de proprietate:
Fondator

Colegiul de Arte „Nicolae
Botgros” or. Soroca
Public
Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării al Republicii Moldova

4.
5.
6.

Tipul programelor:
Anul fondării
Anul ultimei reorganizări, nr. HG

Nivel IV
1940
2014, HG nr. 15 din 15.01.14

7.

or. Soroca str. Ștefan cel Mare 39

8.

Adresa juridică, inclusiv pentru
sediile arondate
Email

9.

web

www.colegiuldeartesoroca.md

10.

Director

Guțu Emilian

11.

Telefon director / anticameră

0230 23335, 23357

12.

Anul aprobării planului de
dezvoltare strategică a instituției de
învățământ

2016

13.

Acreditarea instituţiei de
învățământ (nr. HG / data)

HG nr.4.4.3. din 27.10.05

1.

colartesoroca@mail.ru
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2. Structura instituţiei de învățământ profesional tehnic
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3. Caracteristica programelor de formare profesională ale instituției de învățământ
N
d
/
o

1.

Nivelul
programu
lui de
formare
profesion
ală
IV

2.

IV

3.

IV

4.

IV

5.

IV

6.

IV

7.

IV

8.

IV

9.
10.
11.
12.

IV
IV
IV
IV

13.

IV

Domeniul de
formare
profesională

Codul
specialit
ății/mese
riei

215 Muzică și arte
teatrale
215 Muzică și arte
teatrale
215 Muzică și arte
teatrale
215 Muzică și arte
teatrale
214 Arte vizuale

21520

322 Biblioteconomie
și asistență
informațională
1015 Călătorie,
turism și agrement
Muzică

32210

Muzică
Artă teatrală
Științe umanistice
1600 Arte plastice și
decorative
Științe ale
comunicării

Specialitatea
/meseria

Nr. de
credite
de
studii

Durata
programului

120

4 ani

21540

Interpretare
instrumentală
Dirijare corală

120

4 ani

21570

Dans

120

4 ani

21580

Regie

120

4 ani

21430

Prelucrarea
artistică a
materialelor
Biblioteconomi
e și asistență
informațională
Turism

120

4 ani

120

4 ani

120

4 ani

Interpretare
instrumentală
Dirijare corală
Coregrafie
Culturologie
Arte decorative

120

4 ani

120
120
120
120

4 ani
4 ani
4 ani
4 ani

Biblioteconomi
e și asistență
informațională

120

4 ani

101510
1401
1403
1503
1451
1603
1150

4. Cadrul juridic al instituției de învățământ profesional tehnic
1.
2.
3.
4.

5.

Codul educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014
Codul muncii al Republicii Moldova, nr. 154 din 28.03.2003
Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional / tehnic pentru anii 2013-2020, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr.97 din 01.02.2013
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
Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 425 din 03.07.2015
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6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

Regulamentul–cadru de organizare și funcționare a Centrului de excelență, aprobat prin
OME nr. 1158 din 04.12.2015
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
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional
tehnic secundar, aprobat prin OME nr.840 din 21.08.2015
Cadrul de referință al curriculumului pentru învățământul profesional tehnic, aprobat prin
OME nr.1128 din 26.11.2015
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
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
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
Regulamentul privind stagiile de practică în producție în învățământul profesional tehnic
secundar, aprobat prin OME nr.233 din 25.03.2016
Statutul Instituției de învățământ Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” or. Soroca aprobat prin
hotărârea Consiliului profesoral Proces-verbal Nr.20 din 16.03.17, înregistrat la Camera
înregistrării de Stat a Ministerului Justiției 07.04.17
Regulamentul de activitate internă al Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” or. Soroca
aprobat prin hotărârea Consiliului profesoral Proces-verbal Nr.20 din 16.03.17

16. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică aprobat prin hotărârea
Consiliului profesoral Proces – verbal Nr.20 din 16.03.17
17. Plan managerial unic aprobat prin Hotărârea Consiliului pedagogic Proces-verbal nr.17 din
30.09.16
18. Planul strategic dezvoltare a instituţiei de învățământ aprobat prin Hotărârea Consiliului
pedagogic Proces-verbal nr.17 din 30.09.16
19. Contractul colectiv de muncă
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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

1.
2.

3.

Nr. total de grupe de elevi
(Nivelul IV)
Inclusiv la programe de nivel IV
pe ani de studii

Inclusiv cu limba de instruire
româna

10 grupe
Nr. total de grupe la anul I – 2 grupe
Nr. total de grupe la anul II - 2 grupe
Nr. total de grupe la anul III- 3 grupe
Nr. total de grupe la anul IV- 3 grupe
10 grupe

2. Informație cu privire la contingentul de elevi ai instituției de învățământ
profesional tehnic în anul de studii la data de 01 octombrie 2016
1.
2.
3.

Total elevi la data de 01.10.2016

180

Total elevi la programe de nivel IV pe ani
de studii

Nr. de elevi la anul I – 47
Nr. de elevi la anul II – 41

4.

Nr. de elevi la anul III – 50

5.
6.

Nr. de elevi la anul IV – 42
0

7.
8.
9.
10.
11.

Inclusiv din alte țări la programe de nivel
IV
Inclusiv, buget
Inclusiv, contract
Inclusiv, băieți
Inclusiv, fete
Apartenența etnică

180
0
96
84
Moldoveni - 176

12.

Români – 0

13.

Ucraineni – 0

14.

Ruși – 2

15.
16.
17.

Romi – 2
Limba română - 180
limba engleză - 36

Limba de instruire
Studierea limbilor străine I

18.

limba franceză - 104

19.

alte limbi - 0
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3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Informație cu privire la dinamica contingentului de elevi al instituției de învățământ
profesional tehnic
Total elevi la data de 01.10.20
,,,,,16
Nr. total de elevi plecați în perioada
01.10.20 16 - 30.06.20 17
Nereușita academică
Transfer
Plecați în concediu academic
Abandon școlar
Plecare după BAC
Alte cauze
Nr. total de elevi veniți în perioada
01.10.2016- 30.06.2017
Restabilire la studii
Transfer
Reveniți după concediu academic
Alte cause
Nr. de elevi absolvenți ai anului de studii
Nr elevi la 01.07.2017
Nr. total de elevi înmatriculați efectiv la 01
septembrie în sesiunea de admitere curentă
Nr. de elevi plecați în perioada 01.07.2017 30.09.2017
Buget
Contract
Nr. de elevi veniți în perioada 01.07.2017 30.09.2017
Buget
Contract
Nr. total de elevi la 01.10.2017
Buget
Contract
Băieți
Fete

8

180
13
4
1
4
4

2
1
1
-

40
129
43
4
4
9
8
1
176 + 3
171
5
79
97

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

1.

Nr. total de elevi admiși conform planului de
înmatriculare (nivel IV)

70 (an.I)+1
(la an.II)

2.

Inclusiv, la buget

65 (an.I)+1 (an.II)

3.

Inclusiv, la contract

5

4.

Nr. total de elevi înmatriculați efectiv în anul de studii
(nivel IV)

47

5.

Inclusiv, la buget

42

6.

Inclusiv, la contract

5

7.

Băieți

22

8.

Fete

25

9.

Numărul elevilor rămași fără ocrotire părintească

1

10.

Numărul elevilor din raioanele de est

-

11.

Numărul elevilor cu dizabilități

-

5. Informație cu privire la numărul de elevi absolvenți în anul de studii 2016 - 2017
1.

Nr. total de elevi absolvenți (toți
nivel IV)

40

2.

Inclusiv, la buget

40

3.

Inclusiv, la contract

4.

Inclusiv, băieți

20

5.

Inclusiv, fete

20

6.

% absolvenţilor din nr.
celor admişi iniţial

-

75%
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Informația cu referire la nr. de elevi absolvenți în cadrul programelor de formare
profesională în anul de studii 2016 -2017 pe programe de formare profesională
Nivelul
programului
de formare
profesională

N
d/
o

Domeniul
de formare
profesiona
lă

1

2

3

1.

IV

2.

Codul
specialit
ății/mes
eriei

Specialitat ea
/meseria

Durata
program
ului

Nr. de elevi
absolvenți ai
anului
de
studii

%
absolvenţil
or din nr.
celor
admişi
iniţial

8

4

5

6

7

Muzică

1401

4 ani

7

87,5 %

IV

Muzică

1401

4 ani

8

100%

3.
4.
5.
6.

IV
IV
IV
IV

Muzică
Artă teatrală
Artă teatrală
Științe ale
comunicării

1403
1503
1451
1150

4 ani
4 ani
4 ani
4 ani

4
7
5
5

66,6%
87,5%
55,5%
62,6%

7.

IV

Arte
plastice și
decorative

1600

Interpretare
instrumentală
(Instrumente
populare)
Interpretare
instrumentală
(Instrumente
aerofone)
Dirijare corală
Coregrafie
Culturologie
Biblioteconom
ie și asistență
informațională
Arte
decorative

4 ani

4

66,6%

6. Informație cu privire la frecvența elevilor în anul de studii
1.

Nr. total de ore absentate

2.

Inclusiv, motivat

3.
4.
5.
6.

Inclusiv, nemotivat
Nr. total de absenţe la un elev
Inclusiv, motivat
Inclusiv, nemotivat

7.

Nr. de elevi care au absentat nemotivat peste 40 ore

9

8.

Nr. de elevi care au absentat motivat peste 60 zile

1

2183
827
1356
12,1
4,60
7,53
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7. Evidența elevilor rămași fără ocrotire părintească

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Numărul total al elevilor rămași fără ocrotire
părintească
Inclusiv, la programe de nivel IV
Inclusiv, pe anii de studii, anul I
Inclusiv, pe anii de studii, anul II
Inclusiv, pe anii de studii, anul III
Inclusiv, pe anii de studii, anul IV
Inclusiv în ultimul an de studii
Inclusiv, băieți
Inclusiv, fete
Nr. de elevi cu statut orfan
Nr. de elevi cu statut sub tutelă

1
1
1
1
1

8. Informație privind elevii cu dizabilități.
În instituția de învățământ Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” pe parcursul anului de studii 2016 – 2017 nu
și-au făcut studiile elevi cu dizabilități nici la un program de formare profesională.

9. Contingentul de elevi din raioanele de est.
În instituția de învățământ Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” pe parcursul anului de studii 2016 – 2017 nu
și-au făcut studiile elevi din raioanele de est nici la un program de formare profesională.
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10.Rata de ocupare în câmpul muncii a absolvenţilor din învăţământul profesional tehnic
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Angajați în câmpul muncii pe specialitate
Angajați în alt domeniu
Afacere proprie (antreprenor)
Continuă studiile
Neangajat
Serviciul militar
Concediu de îngrijire a copilului
Plecat peste hotare
Numărul de absolvenți repartizați în câmpul
muncii
Total absolvenți

6
4
18
5
3
2
2
35

40

11. Informație cu privire la numărul de bursieri

1.

Nr. mediu de burse (programe de 122
nivel IV)

2.

Inclusiv, buget

122

3.

Inclusiv, contract

Nu sunt

4.

Nr. mediu de burse sociale

12

5.

Nr. de burse de merit, inclusiv
Bursa Președintelui
Nr. de burse de merit, inclusiv
Gaudeamus

6.

12

Nu sunt
Nu sunt

III.Managementul instituției de învățământ profesional tehnic
1.Misiunea și strategia de dezvoltare a instituției de învățământ profesional tehnic
Misiunea Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca reiese nu doar din viziunea
grupurilor de interes, ci și din nevoile educaționale ale comunității, ținînd cont de resursele
existente. Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simți competent în utilizarea
informației, deschis spre schimbare și spre înțelegerea și respectarea valorilor socio – culturale,
prin încurajarea inițiativei creative, inovației didactice.
Misiunea colegiului este să ofere elevilor posibilitatea de a-și contură personalitatea, de ași
valorifica și dezvolta aptitudinile artistice, de a deschide calea valorilor autentice, iar rezultatele
elevilor trebuie să oglindească activitatea instructive – educativă și artistic a instituției și
continuitatea tradițiilor acesteia.
Colegiul trebuie să rămînă un adevărat centru de promovare și iradiere a culturii naționale la
nivel național și internațional, ceea ce poate fi realizat doar prin utilizarea programelor
educaționale moderne, dezvoltarea interacțiunii cu mediul social, cultural și economic.
Tindem spre educarea care are ca ideal dezvoltarea liberă, integral și armonioasă a
individualismului uman, formarea personalității autonome și creative a tinerilor artiști ce vor
deveni apți pentru integrarea socio – culturală și profesională în domeniu, asociabilă într-o lume
dinamică, supusă unor transformări continue.
Deci, politica noastră educațională se bazează pe:
•

dezvoltarea individuală a elevului – ca scop prioritar în educație și instruire;
•

crearea unui climat favorabil de muncă și studiere bazat pe parteneriate profesor – elev,
profesor – profesor, elev – elev, profesor – părinte , elev – părinte, părinte – părinte;

•

garantarea pregătirii specializate în cadrul colegiului prin oferte educaționale adecvate
interesului și aptitudinilor elevilor și prin calitatea actului didactic;

•

asigurarea formării la tineri a abilităţilor comportamentale şi intelectuale necesare
adaptării la un mediu dinamic şi competitiv;

•

dezvoltarea deprinderilor colaborative, bazate pe atitudini şi valori autentice, personale şi
sociale, tradiţionale şi multiculturale;

•

încurajarea elevilor în dezvoltarea spiritului de echipă, pentru a dobândi o conduită
personală responsabilă, tolerantă;
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•

formarea, diversificarea şi adâncirea pregătirii generale şi de specialitate pentru
atingerea performanţei şi excelenţei specifice dimensiunii europene astfel încât să devină
persoane conştiente că educaţia înseamnă putere.

La baza strategiei de dezvotare a instituției stau următoarele ținte strategice care pun baza unui
învățământ de calitate
Ţinta 1. Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării
armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora
Ţinta 2. Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime
a activităţilor şcolare şi extraşcolare
Ţinta 3. Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate
Ţinta 4. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării
activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiar
Ţinta 5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate
locale, naţionale şi europene
Ţintele strategice derivă din rezultatul cantitativ al analizei S.W.O.T. şi reprezintă intenţiile majore
care vor fi realizate prin planul de dezvoltare a instituției de învățământ şi prin care va fi îndeplinită
misiunea.

2.Asigurarea calității formării profesionale a elevilor în cadrul programelor de formare
profesională
În scopul asigurării calității formării profesionale a elevilor pe parcursul anului de studii au fost
realizate următoarele:
1) Organizarea, eficacitatea și aplicarea procedurilor de asigurare a calității
 Activitatea profesorilor în grupuri de lucru pentru elaborarea atât a curriculelor la
unitățile de curs cât și curricula specialităților;
 Proiectarea didactică a orelor de consiliere, orientare şi activitate educativă din
perspectiva prevenirii şi combaterii comportamentelor nesănătoase şi asigurarea
siguranţei elevilor;
14

 Crearea condiţiilor optime de studii în instituție;
 Asigurarea instituției cu resursele umane și materiale, tehnică informațională;
 Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a
colectivului de cadre didactice, orientat spre performanţă;
 Îmbunătăţirea colaborării elevilor membri ai Senatului cu profesorii, diriginţi şi
colegii de clasă în vederea derulării de activităţi educative şi extraşcolare;
 Asigurarea materială a deplasărilor elevilor atât la concursuri, olimpiade cât și la
concerte cu scopul orientării profesionale;
2) Asigurarea procesului de formare profesională al elevilor cu referire la procesul de
predare-învățare, stagii de practică, activități extrașcolare, evaluarea rezultatelor
învățării
 Participări și ocuparea locurilor de frunte la Concursuri naționale și internaționale;
 Participari la Olimpiade. Locuri de frunte la Olimpiada zonală;
 Realizarea stagiilor de practică în conformitate cu Regulamentul de desfășurare a
stagiilor de practică în învățământul professional tehnic postsecundar și
postsecundar nonterțiar;
 Elaborarea Regulamentului intern de desfășurare a stagiilor de practică;
 Invitarea diferitor colective artistice din țară și din afara.
 Participări în activități extrașcolare la nivel de instituție, oraș, raion, republică
conform Planului activităților extracurs aprobat de Consiliul profesoral.
 Elevii participă în cadrul colectivelor artistice de la Palatul de cultură Soroca.
 Au fost organizate concerte în scopul orientării profesionale și promovare a
instituţiei de învățământ în diferite localități ale țării precum: s. Hîjdieni r. Glodeni,
s. Chetrosu r. Drochia, or. Drochia, or. Florești, or. Ocnița etc.
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3) Analiza calitativă a susținerii probelor de absolvire

2.

Interpretare
instrumentală
(instrumente
aerofone)

3.

Dirijare corală

4.

Coregrafie

5.

Culturologie

6.

7.

Arte plastice și
decorative

Biblioteconomie și
asistență
informațională

Absolvenț
I ce au
susținut
Elevi
ce
probele
nu au
susținut
probele
de
absolvire

7

Nota
medie

Examen: Instrumentul
de specialitate
Examen: Pedagogia și
metodica predării
instrumentului de
specialitate
Examen: Instrumentul
de specialitate
Examen: Pedagogia și
metodica predării
instrumentului de
specialitate
Examen: Dirijat coral
Examen: Metodica
predării disciplinelor
muzicale
Examen: Compoziția
și montarea dansului
Examen: Dans popular
Lucrare de diplomă:
Manifestarea cultural –
artistică publică
Examen:
Managementul
Examen: Pedagogia
artei plastice
Prezentarea și
Apărarea lucrării de
diplomă
Examen:
Biblioteconomie
Examen: Bibliografie

Mai mică
de 5,00

Interpretare
instrumentală
(instrumente
populare)

5,00 - 5,99

1.

-

Nr. elevi ce nu
s-au prezentat
la susținerea
probelor de
absolvire
7

6,00 - 6,99

Elevi admiși
inclusive din
anii precedenți

7,00 - 7,99

Numărul
de elevi
admiși

8,00 - 8,99

Forma de evaluare

9,00 - 9,99

Programul de
formare
profesională

Nota 10

Nr.

2

1

2

1

1

-

-

8,37

7

0

7

-

7

1

6

-

-

-

-

-

9,14

7

0

8

-

8

2

2

2

2

-

-

-

8,50

8

0

8

-

8

2

4

2

-

-

-

-

9,00

8

0

4
4

-

4
4

2
3

2
1

-

-

-

-

-

9,50
9,75

4
4

0
0

7

-

7

6

1

-

-

-

-

-

9,86

7

0

7
6

1

7
1

6
4

1

1
-

-

-

-

-

9,71
9,80

7
5

0
1

5

-

5

3

1

-

1

-

-

-

9,20

5

0

4

-

4

2

1

1

-

-

-

-

9,25

4

0

4

-

4

4

-

-

-

-

-

-

10

4

0

5

-

5

-

2

2

1

-

-

-

8,20

5

0

5

-

5

-

2

2

-

1

-

-

8,00

5

0
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3. Participarea instituției de învățământ în concursuri / olimpiade etc

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Olimpiada la
disciplina de studii/
unitatea de curs/
Concurs de
specialitate
Olimpiada zonală la istorie
Olimpiada zonală la Limba și
literatura română
Olimpiada zonală la biologie
Olimpiada zonală la Limba și
literatura română
Olimpiada zonală la istorie
Olimpiada zonală la istorie
Olimpiada zonală la istorie
Olimpiada zonală la biologie
Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVI
Concursul internațional de
interpretare instrumentală
„Ioan Goia” ed. VI
Or.Iași Romania
Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVI
Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” Piatra-

Nivelul local
/republican/
internațional

Locul /
clasamentul

Zonal
Zonal

I
II

Borfotină Lucia
Luța Cristina

Zeamă Mihai
Sîngereanu Raisa

Zonal
Zonal

III
III

Trofailă Malvina
Halupneac Ana-Maria

Andriuță Luminița
Caldare Ala

Zonal
Zonal
Zonal
Zonal
Internațional

III
III
mențiune
mențiune
I

Boldesco Alexandru
Malimon Artiom
Rotari Axenia
Prisacari Tatiana
Boldesco Alexandru

Zeamă Mihai
Zeamă Mihai
Zeamă Mihai
Andriuță Luminița
Guțu Emilian

International

I

Rusu Petru

Duminică Gheorghe

International

I

Guțu Nicolae

Cibotari Valeriu

International

I

Sterpu Vadim

Cibotari Valeriu
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Numele, prenumele elevului

Numele, prenumele
profesorului

Neamț, România ed. XXVI
13. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVI
14. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVI
15. Concursul internațional de
interpretare instrumentală
,,Ioan Goia”,ed VI
Or.Iași Romania
16. Concursul internațional de
interpretare instrumentală
,,Ioan Goia”,ed VI
Or.Iași Romania
17. Concursul internațional de
interpretare instrumentală
,,Ioan Goia”,ed VI
Or.Iași Romania
18. Concursul internațional de
interpretare instrumentală
,,Ioan Goia”,ed VI
Or.Iași Romania
19. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVI
20. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil

International

I

Midoni Marin

Cibotari Valeriu

International

I

Ciobanu Victoriu

Cibotari Valeriu

International

I

Guțu Nicolae

Cibotari Valeriu

International

I

Sterpu Vadim

Cibotari Valeriu

International

I

Midoni Marin

Cibotari Valeriu

International

I

Palanciuc Dumitru

Vrabii Sergiu

International

II

Sterpu Radu

Vrabii Sergiu

International

II

Palanciuc Dumitru

Vrabii Sergiu
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVI
Concursul internațional de
interpretare instrumentală
,,Ioan Goia”,ed VI
Or.Iași Romania
Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVI
Concursul internațional de
interpretare
instrumentală,Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVI
Concursul internațional de
interpretare instrumentală
,,Ioan Goia”,ed VI
Or.Iași Romania
Concursul internațional de
interpretare instrumentală
,,Ioan Goia”,ed VI
Or.Iași Romania
Concursul internațional de
interpretare instrumentală
,,Ioan Goia”,ed VI
Or.Iași Romania
Concursul internațional de
interpretare instrumentală
,,Ioan Goia”,ed VI
Or.Iași Romania
Concursul internațional de
interpretare
instrumentală,Emanuil

International

II

Grigoroi Dorina

Cibotari Valeriu

Internațional

II
muzică clasică,

Rusu Petru

Duminică Gheorghe

Internațional

II
Rusu Petru
muzică populară

Duminică Gheorghe

International

III

Sterpu Radu

Vrabii Sergiu

International

III

Josan Ștefan

Vrabii Sergiu

International

III

Talmacinschii Victor

Boldescu Mihai

International

III

Ciobanu Victoriu

Cebotari Valeriu

International

III

Vacari Vadim

Boldescu Mihai
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVI
Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVI
Concursul internațional de
interpretare instrumentală
,,Ioan Goia”, ed VI
Or.Iași Romania
Concursul internațional de
interpretare
instrumentală,Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVI
Concursul național de creație
proprie ,,Floarea omeniei”(Gr.
Vieru) or. Chișinău
Festivalul- concurs de creație
artistică„Floarea omeniei
”ed.VI-a
Festivalul- concurs de creație
artistică„Floarea omeniei
”ed.VI-a
Festivalul- concurs de creație
artistică„Floarea omeniei
”ed.VI-a
Festivalul
Republican
al
Umorului
Vânătorescs.
Cotiujenii Mari r. Șoldănești
Festivalul- concurs de creație
artistică„Floarea
omeniei
”ed.VI-a
Festivalul- concurs de creație

International

III

Talmacinschii Victor

Boldescu Mihai

Internațional

III

Savciuc Cristian

Duminică Gheorghe

Internațional

Participare

Clim Ana

Avramioti Olga

Republican

Premiul mare

Sulima Vasile

Republican

Premia mare

Savciuc Cristian
Istrati Doru
Nichitișin Victor
Clim Ana

Republican

I

Albot Dimitrian

Avramioti Olga

Republican

II

Recital în grup

Griţenco Tamara

Republican

II

Spinei Sofia
Cecan Petru

Şevciuc Gheorghe

Republican

II

Gram Grigore

Savca Ana

Republican

III

Bugai Elena

Griţenco Tamara
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Avramioti Olga

39.

40.
41.

42
40.

41.

42.
43.
44.

45.
46.

47.

artistică„Floarea
omeniei
”ed.VI-a
Concursul interpreților
violoniști,,FilipTodirașcu” ed.
XIII or. Ialoveni
Concursul republican
„Consecințele holocaustului”
Festivalul- concurs de creație
artistică„Floarea
omeniei
”ed.VI-a
Olimpiada republican la Arta
plastică
Festivalul - concurs
,,V.Postolachi” ed.V
or. Soroca
Festivalul –concurs
,,V.Postolachi” ed.V
or. Soroca
Festivalul concurs
,,V.Postolaci” ed.V or.Soroca
Festivalul concurs
,,V.Postolaci” ed.V or.Soroca
Festivalul –concurs
,,V.Postolachi” ed.V
or. Soroca
Festivalul concurs
,,V.Postolaci” ed.V or.Soroca
Festivalul-concurs de romanță
romănească„Anastasia
Briciuc”
Festival-concurs„Trandafir de
pe Cetate”

Republican

lII

Ceban Cristian

Ciumac Raisa

Republican

III

Creitor Iulian

Savca Ana

Republican

Menţiune

Cecan Petru

Grițenco Tamara

Republican

II

Gram Grigore

Savca Ana

Zonal

I

Boldesco Alexandru

Guțu Emilian

Zonal

II

Savciuc Cristian

Duminică Gheorghe

Zonal

II

Orchestra de muzică populară

Dirijor Duminică Gh.

Zonal

III
(Voce)
Mențiune
(vioara)

Rucșeneanu Gabriela

Lisnic Aliona

Rucșeneanu Gabriela

Lisnic Aliona

Zonal

Mențiune

Dumrăvanu Andrei

Guțu Emilian

Zonal

II

Tureac Crina
Vicol Alex

Coșiug Valentin

Zonal

III

Tureac Crina

Coșiug Valentin

Zonal

4.Asigurarea condițiilor de acces la studii a persoanelor cu cerințe educaționale speciale.
În rândul elevilor Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” elevi cu cerințe educaționale speciale nu sunt.
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IV. Personalul instituției de învățământ
1.Personalul instituției de învățământ professional tehnic

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nr. de unități aprobate în state de
personal la 01.01.2017
Nr. de persoane în cadrul
instituției de învățământ
Inclusiv, bărbați
Inclusiv, femei
Nr. de unități de personal de conducere
aprobate în state de personal la 01.01.a
anului current
Nr. de persoane în cadrul
instituției de învățământ cu
funcții de conducere
Inclusiv nr. de persoane cu grad
managerial
Nr. de unități de personal didactic
aprobate în liste de tarificare la 01
septembrie a anului pentru care se
efectuează raportarea
Nr. de personal didactic titular
Nr. de persoane angajate prin cumul
Nr. personal de vârstă pensionară
Necesarul de personal la disciplina Limba
și literatura română
Necesarul de personal la disciplina Limba
străină
Necesarul de personal la disciplina

129,3
92
39
53
2,5

3

0
85,3

48
17
34
0
0
0

Matematică

15.
16.
17.

Necesarul de personal la disciplina Fizică
Necesarul de personal la disciplina Chimie
Necesarul de personal la disciplina

0
0
0

Biologie

18.

Necesarul de personal la disciplina

0

Informatică

19.
20.

Necesarul de personal la disciplina Istorie
Necesarul de personal la Discipline de

0
20

specialitate

21.

22.

Nr. de unități de personal didactic
aprobate în state de personal la
01.01.2017a anului calendaristic current
Nr. de persoane în cadrul instituției
de învățământ angajate prin liste de
state de personal didactic
22

86,3

62

23.

24.

25.

26.

Nr. de unități de personal didactic
auxiliar aprobate în state de personal la
01.01. a anului calendaristic curent
Nr. de persoane în cadrul instituției
de învățământ angajate prin liste de
state de personal didactic auxiliar
Nr. de unități de personal nedidactic
aprobate în state de personal la 01.01. a
anului calendaristic curent
Nr. de persoane în cadrul instituției
de învățământ angajate prin liste de
state de personal nedidactic

4,5

3

39,5

35

2. Personalul didactic al instituției de învățământ profesional tehnic
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nr. total de cadre didactice la 01.10. a
anului de studii pentru care se face
raportarea
Inclusiv, bărbați
Inclusiv, femei
Nr. de persoane cu studii superioare
Nr. de persoane cu studii medii
Nr. de persoane cu vechimea în muncă 3-8
ani
Nr. de persoane cu vechimea în muncă 8-13
ani
Nr. de persoane cu vechimea în muncă
13-18 ani
Nr. de persoane cu vechimea în muncă
mai mare de 18 ani
Nr. de cadre didactice care au obținut
grad didactic in anul de studii
respectiv
Numărul de cadre didactice titulare cu
norma deplină - cel puțin 720 ore
Numărul de cadre didactice titulare cu
grad managerial
Numărul de cadre didactice titulare cu
grad didactic superior
Numărul de cadre didactice titulare cu
grad didactic I
Numărul de cadre didactice titulare cu
grad didactic II
Numărul de cadre didactice titulare cu
grad științific
Numărul de cadre didactice titulare fără
23

62

29
33
58
4
9
8
8
37
3

46
0
0
10
32
0
5

18.
19.
20.

21.

22.

grad didactic
Nr. de cadre didactice angajate prin cumul
cu grad didactic
Nr. de cadre didactice angajate prin cumul
fără grad didactic
Nr. de persoane care au promovat stagii de
formare profesională continuă - de la 10
credite
Nr. de persoane care au promovat
module tematice de formare
profesională continuă
Nr. de persoane care au efectuat
studii de recalificare profesională
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3
11
4

1

0

V. Baza tehnico-materială a instituției de învățământ profesional tehnic
1. Capacitatea instituţională după proiect și utilizarea reală
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bloc de studii

5
2932 m.p.
2
2855,8 m.p.
450 locuri în cămin
1

Cămin
Sala de festivități
Cantină
Sală pentru sport
Teren pentru sport
Laboratoare
Săli de calculatoare
Ateliere didactice
Alte edificii
Terenuri, ha
Gospodării didactice
Punct medical
Construcții auxiliare
Mijloace de transport

Nu este
1
Nu este
2
1
Nu sunt
Nu sunt

Nu sunt
Nu sunt
1
3
2
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2. Asigurarea materială a procesului de formare profesională
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Nr. de echipamente funcționale utilizate în procesul
educațional

Calculatoare – 35
Imprimante – 3
Casetofoane – 9
Proiectoare – 3
Televizoare – 4
Piane – 29
DVD-uri – 3
Casetofoane video –
2
Camere video – 2
Aparate foto – 2
Set de instrumente
aerofone
Set de instrumente
populare
Seturi de costume
naționale românești,
bulgărești, găgăuze,
ucrainești, rusești,
țigănești.
Set costume pentru
cor
Set costume pentru
orchestra de muzică
populară
Set costume pentru
orchestra de fanfară
127
Nr. de titluri de manuale pentru disciplinele de cultură
generală
Nr. de titluri de manuale pentru disciplinele de specialitate
110
Nr. de titluri de presă periodică în bibliotecă
16
Nr. de volume în bibliotecă achiziționate în ultimul an
43
29
Nr. de volume în bibliotecă achiziționate în ultimul an,
inclusiv manuale pentru disciplinele de cultură generală,
literatură de specialitate, literatură artistică
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3. Asigurarea elevilor cu cămine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.

Nr. de cămine
Tipul căminului
Capacitatea de cazare conform proiectului
Numărul de elevi care solicită cămin
Numărul de persoane cazate
Categorii de locatari, inclusiv elevi
Categorii de locatari, inclusiv cadre didactice
angajate de bază
Categorii de locatari, inclusiv cadre didactice
angajate prin cumul
Categorii de locatari, inclusiv personal
nedidactic
Alte categorii de locuitori
Suprafaţa medie, m2 per/elev cazat în cămin
% asigurării elevilor cu cămin

2
coridor
450 locuri
122 elevi
138 locătari
122
1
0
0

15

11,7m2
100%

4.Activitatea economico-financiară a instituției de învățământ profesional
tehnic
Alocări bugetare conform planului de finanțare
10390.7 mii lei
6993.2 mii lei

3.

Buget executat pentru perioada de 6 luni a anului
curent
Venituri colectate

4.

Cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea muncii

4472.5 mii lei

5.

Cheltuieli, inclusiv contribuții la asigurările sociale
de stat
Cheltuieli, inclusiv bursa

1047.3 mii lei

Cheltuieli, inclusiv plata mărfurilor și serviciilor,
inclusiv pentru energie electrică, termică, apă
Cheltuieli, inclusiv manuale, ediții periodice

625.1 mii lei

117 mii lei

10.

Cheltuieli, inclusiv procurare de utilaje pentru
instruire, calculatoare
Cheltuieli, inclusiv reparații

11.

Capitale

12.

Cheltuieli inclusiv reparații curente

35 mii lei

13.

Alte cheltuieli

263.3 mii lei

2.

6.
7.
8.
9.
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256.1 mii lei

395.7 mii lei

18.1 mii lei

0

IV. Parteneriatul social
1. Implicarea instituției de învățământ profesional tehnic în proiecte naționale și internaționale
Denumirea proiectului
1. Proiect COMUS „O strategie pentru
dezvoltarea patrimoniului cultural în
orașele istorice” Repere culturale ale
orașului Soroca

Perioada de
desfășurare
05.09.16 – 30.09.16

Alocații / investiții (mii lei)
de la partener
din instituție
Contribuție prin
5000 lei
materiale,
personal, săli etc.

Beneficii / nr. de persoane
30000

2. Consolidarea platformei de dialog social, inclusiv în scopul delegării elevilor la stagiile de practică
Parteneri sociali, întreprinderi,
asociații etc.

1. Centrul de resurse pentru tineret
„Dacia”

2. Liceul teoretic „Petru Rareș”

Nr., data încheierii
contractului /
acordului de
colaborare
01.10.16

01.10.16

Alocații / investiții, mii
lei
din
de la
instituție
partener
-

-

-

Scopul contractului

Realizări, beneficii

Realizarea proiectului
„Serviciul de formare
și integrare pe piața
muncii a tinerilor”

Selectarea tinerilor
pentru acordarea
suportului la integrarea
profesională;
Promovarea și
protejarea drepturilor
tinerilor;
Dezvoltarea activităților
social-economice.
Cunoașterea
particularităților
activității profesionale,
cunoașterea practică a
specificului activității

Realizarea stagiilor de
practică (Dirijare
corală)

3. Liceul teoretic „Ion Creangă”

01.10.16

-

-

Realizarea stagiilor de
practică (Regie,
Culturologie)

4. Biblioteca publică „Mihail Sadoveanu”

01.10.16

-

-

Realizarea stagiilor de
practică
(Biblioteconomie și
asistență
informațională)

5. Liceul teoretic „Constantin Stere”

01.10.16

-

-

Realizarea stagiilor de
practică (Coregrafie)
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alese, utilizarea diferitor
modalități de formare
profesională;
Realizarea și evaluarea
activităților curriculare
și extracurriculare
Cunoașterea
particularităților
activității profesionale,
cunoașterea practică a
specificului activității
alese, utilizarea diferitor
modalități de formare
profesională;
Realizarea și evaluarea
activităților curriculare
și extracurriculare
Cunoașterea
particularităților
activității profesionale,
cunoașterea practică a
specificului activității
alese, utilizarea diferitor
modalități de formare
profesională;
Realizarea și evaluarea
activităților curriculare
și extracurriculare
Cunoașterea
particularităților
activității profesionale,
cunoașterea practică a
specificului activității
alese, utilizarea diferitor
modalități de formare

6. Școala de Arte plastice or. Soroca

01.10.16

-

-

Realizarea stagiilor de
practică (Arte
plastice)

7. Palatul de cultură or. Soroca

01.10.16

-

-

Realizarea stagiilor de
practică (Interpretare
instrumentală, regie,
coregrafie)

profesională;
Realizarea și evaluarea
activităților curriculare
și extracurriculare
Cunoașterea
particularităților
activității profesionale,
cunoașterea practică a
specificului activității
alese, utilizarea diferitor
modalități de formare
profesională;
Realizarea și evaluarea
activităților curriculare
și extracurriculare
Cunoașterea
particularităților
activității profesionale,
cunoașterea practică a
specificului activității
alese, utilizarea diferitor
modalități de formare
profesională;
Realizarea și evaluarea
activităților curriculare
și extracurriculare

Consolidarea platformei de dialog social a fost efectuată la nivel național prin activități de promovare a instituției de învățământ și orientare
profesională în diferite activități din oraș, raion, republică fiind confirmate prin diplome de participare și de merit.
La nivel internațional, ne manifestăm prin participări la concursuri internaționale precum Concursul de interpretare muzicală „Emanuel Elenescu”
organizat de Liceul de Artă „Victor Brauner” Piatra – Neamț, România, deasemeni Concursul de interpretare instrumentală „Ioan Goia”, Liceul de
Artă „Octav Băncilă”, Iași, România, instituții cu care la moment negociem un contract de parteneriat pe toate segmentele posibile (muzică, dans,
artă plastică, regie etc.
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