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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.colartenbsoroca.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.

colartsoroca@gmail.com
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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
Nr.

Nivel
program

Domeniul de
formare
profesională

1.

IV

21520

2.

IV

3.

IV

4.

IV

5.

IV

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

6.

IV

32210

7.

IV

8.

IV

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

9.
10.
11.
12.

IV
IV
IV
IV

13.

IV

Codul
specialității

Specialitatea
/meseria

Nr. de
credite
de
studii
120

Durata
programului

120

4 ani

21540

Interpretare
instrumentală
Dirijare corală

21570

Dans

120

4 ani

21580

Regie

120

4 ani

21430

Prelucrarea
artistică a
materialelor
Biblioteconom
ie 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

Biblioteconom
ie și asistență
informațională

120

4 ani

101510
1401

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

1403
1503
1451
1603
1150

5

4 ani

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

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

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
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

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

2. Informație cu privire la contingentul de elevi ai instituției de învățământ
profesional tehnic în anul de studii la data de 01 octombrie 2017
1.

Total elevi la data de 01.10.2018

2.
3.

Total elevi la programe de nivel IV pe ani
de studii

194
Nr. de elevi la anul I – 68
Nr. de elevi la anul II – 42

4.

Nr. de elevi la anul III – 41

5.
6.

Nr. de elevi la anul IV – 43
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

171
23
81
113
Moldoveni - 191

12.

Români –

13.

Ucraineni – 3

14.

Ruși –

15.
16.
17.

Romi –
Limba română - 194
limba engleză - 65

Limba de instruire
Studierea limbilor străine I

18.

limba franceză - 129

19.

alte limbi - 0
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3.

Informație cu privire la dinamica contingentului de elevi al instituției de învățământ
profesional tehnic
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.

Total elevi la data de 01.10.2018
Nr. total de elevi plecați în perioada
01.10.2018 - 30.06.20 19
Nereușita academică
Transfer
Plecați în concediu academic
Abandon școlar
Plecare după BAC
Alte cauze
Nr. total de elevi veniți în perioada
01.10.2017- 30.06.2018
Restabilire la studii
Transfer
Reveniți după concediu academic
Alte cause
Nr. de elevi absolvenți ai anului de studii
Nr elevi la 01.07.2019
Nr. total de elevi înmatriculați efectiv la 01
septembrie în sesiunea de admitere curentă
Nr. de elevi plecați în perioada 01.07.2019 30.09.2019
Buget
Contract
Nr. de elevi veniți în perioada 01.07.2019 30.09.2019
Buget
Contract
Nr. total de elevi la 01.10.2019
Buget
Contract
Băieți
Fete

8

194
11
1
10

2
2
-

43
142
71
13
11
2
2
1
1
202
167
35
83
119

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

1.

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

71

2.

Inclusiv, la buget

53

3.

Inclusiv, la contract

18

4.

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

71

5.

Inclusiv, la buget

53

6.

Inclusiv, la contract

18

7.

Băieți

25

8.

Fete

46

9.

Numărul elevilor rămași fără ocrotire părintească

0

10.

Numărul elevilor din raioanele de est

0

11.

Numărul elevilor cu dizabilități

2

5. Informație cu privire la numărul de elevi absolvenți în anul de studii 2017 - 2018
1.

Nr. total de elevi absolvenți (toți
nivel IV)

43

2.

Inclusiv, la buget

43

3.

Inclusiv, la contract

4.

Inclusiv, băieți

21

5.

Inclusiv, fete

22

6.

% absolvenţilor din nr.
celor admişi iniţial

-

95.55 %
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Informația cu referire la nr. de elevi absolvenți în cadrul programelor de
formare profesională în anul de studii 2017 -2018 pe programe de formare
profesională
N
d
/
o

Nivelul
programulu
i de
formare
profesional
ă
2

1

Domeniul
de
formare
profesion
a lă

Codul
special
ității/m
eseriei

Specialitat
ea
/meseria

Durata
progra
m ului

Nr. de elevi
absolvenți
ai anului de
studii

3

4

5

6

7

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

4 ani

6

100 %

4 ani

5

80 %

4 ani
4 ani
4 ani
4 ani

3
8
11
6

75%
100 %
100 %
75 %

4 ani

5

100%

1.

IV

Muzică

1401

2.

IV

Muzică

1401

3.
4.
5.
6.

IV
IV
IV
IV

Muzică
Artă teatrală
Artă teatrală
Științe ale
comunicării

1403
1503
1451
1150

7.

IV

Arte
plastice și
decorative

1603

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

Nr. total de ore absentate

5558

2.

Inclusiv, motivat

1234

3.
4.
5.
6.

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

4324
28,64

7.

Nr. de elevi care au absentat nemotivat peste 40 ore

5

8.

Nr. de elevi care au absentat motivat peste 60 zile

-

6,36
22,28

10

%
absolvenţ
ilor din
nr. celor
admişi
iniţial
8

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

7. Evidența elevilor rămași fără ocrotire părintească
Numărul total al elevilor rămași fără ocrotire
1
părintească
1
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
1
Inclusiv, pe anii de studii, anul IV
Inclusiv în ultimul an de studii
Inclusiv, băieți
Inclusiv, fete
1
Nr. de elevi cu statut orfan
Nr. de elevi cu statut sub tutelă
1

8. Informație privind elevii cu dizabilități.
În instituția de învățământ Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” pe parcursul anului de studii 2018 – 2019 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 2018 – 2019 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

16
21
2
4
22

43

11. Informație cu privire la numărul de bursieri

1.

Nr. mediu de burse (programe de 111
nivel IV)

2.

Inclusiv, buget

111

3.

Inclusiv, contract

Nu sunt

4.

Nr. mediu de burse sociale

8

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 Consiliului elevilor cu profesorii,
diriginţi şi colegii de clasă în vederea derulării de activităţi educative şi
extraşcolare;
 Asigurarea materială parțială (în parteneriat cu părinții, alți parteneri) 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;
 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;
 Colectivele artistice ale instituției participă la majoritatea activităților culturale
organizate la nivel de municipiu, raion.
 Elevii sunt implicați în activități generatoare de venituri prin prisma activității
practice.
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1) Analiza calitativă a susținerii probelor de absolvire

Biblioteconomie și
asistență
informațională

2

2

1

1

-

-

-

8,83

6

0

6

-

6

4

2

-

-

-

-

-

9,66

6

0

4

-

4

1

1

2

-

-

-

-

8,75

4

0

4

-

4

2

2

-

-

-

-

-

9,50

4

0

3
3

-

3
3

3
1

1

1

-

-

-

-

10
9,00

3
3

0
0

8

-

8

8

-

-

-

-

-

-

10

8

0

8

-

8

8

-

-

-

-

-

-

10

8

0

11

-

11

3

2

5

1

-

-

-

8,63

11

0

11

-

11

8

3

-

-

-

-

-

9,72

11

0

5

-

5

2

2

1

-

-

-

-

9,00

5

0

5

-

5

4

1

-

-

-

-

-

9,80

5

0

6
6

-

6
6

4
5

1
-

1

1
-

-

-

-

9,33
9,66

6
6

0
0
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Absolvenț
I ce au
susținut
probele
Elevi ce
nu au
susținut
probele
de
absolvire

Nota
medie

Coregrafie

7.

Mai mică
de 5,00

4.

Examen: Instrumentul
muzical de bază
Examen: Dirijat
orchestral
Examen: Dirijat coral
Examen: Metodica și
managementul
colectivului coral
Examen: Compoziția și
montarea dansului
Examen: Dans popular
scenic
Examen complex de
specialitate
Examen: Managementul
instituțiilor de cultură
Examen: Istoria artelor
plastice
Prezentarea și Apărarea
lucrării de diplomă
Examen: Biblioteconomie
Examen: Bibliografie

Arte plastice și
decorative

5,00 - 5,99

6

6.

6,00 - 6,99

Examen: Instrumentul
muzical de bază
Examen: Dirijat orchestral

3.

Interpretare
instrumentală
(instrumente
populare)
Interpretare
instrumentală
(instrumente
aerofone)
Dirijare corală

Culturologie

7,00 - 7,99

1.

5.

8,00 - 8,99

Forma de evaluare

2.

-

Nr. elevi ce nu
s-au prezentat
la susținerea
probelor de
absolvire
6

9,00 - 9,99

Programul de
formare
profesională

Elevi admiși
inclusiv din
anii precedenți

Nota 10

Numărul
de elevi
admiși

Nr.

3. Participarea instituției de învățământ în concursuri / olimpiade etc
Olimpiada la
disciplina de studii/
unitatea de curs/
Nr.
Concurs de
specialitate
1. Olimpiada zonală la istorie
2. Olimpiada zonală la istorie
3. Olimpiada zonală la istorie
4. Olimpiada zonală la istorie

Nivelul local
/republican/
internațional

Locul /
clasamentul

Zonal
Zonal
Zonal
Zonal

I
I
II
III

Borfotină Lucia
Strelciuc Alina
Cebanenco Natalia
Boldesco Alexandru

Zeamă Mihai
Zeamă Mihai
Zeamă Mihai
Zeamă Mihai

Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVII
7. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVII
8. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală,Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVII
9. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVII
10. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil

Internațional

I

Boldesco Alexandru

Guțu Emilian

Internațional

I

Radița Ion

Duminică Gheorghe

I
Radița Ion
muzică populară

Duminică Gheorghe

6.

Internațional

Numele, prenumele elevului

Numele, prenumele
profesorului

Internațional

I

Grecu Mihaela

Ciumac Raisa

Internațional

I

Țușca Deonisie

Cibotari Valeriu
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Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVII
11. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVII
12. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVII

Internațional

I

Midoni Marin

Cibotari Valeriu

Internațional

I

Voina Gheorghe

Boldescu Mihail

13. Concursul internațional de
interpretare instrumentală
,,Ioan Goia”,ed VIII
Or.Iași Romania
13. Concursul internațional de
interpretare instrumentală
,,Ioan Goia”,ed VIII
Or.Iași Romania

International

Finalist

Țușcă Dionisie

Cibotari Valeriu

International

I

Midoni Marin

Cibotari Valeriu

14. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVIII
15. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVIII

Internațional

II

Josan Ștefan

Vrabii Sergiu

Internațional

II

Sandu Cristin

Duminică Gheorghe
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16. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVIII
17. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVIII
18. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVIII
19. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVIII

Internațional

II

Renchev Sergiu

Cibotari Valeriu

Internațional

II
folclor

Savciuc Cristian

Duminică Gheorghe

Internațional

II

Savciuc Cristian

Duminică Gheorghe

Internațional

II

Voina Gheorghe

Boldescu Mihail

20. Concursul internațional de
interpretare instrumentală
,,Ioan Goia”,ed VIII
Or.Iași Romania
21. Concursul internațional de
interpretare instrumentală
,,Ioan Goia”,ed VIII
Or.Iași Romania

International

II

Savciuc Cristian

Duminică Gheorghe

International

II

Renchev Sergiu

Cibotari Valeriu

22. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVIII

Internațional

III

Bacalîm Valentin

Boldescu Mihail
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23. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVIII
24 Concursul internațional de
interpretare
instrumentală, Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVIII

Internațional

III

Lungu Dumitru

Guțu Emilian

Internațional

III

Sertinean Vera

Ciumac Raisa

25. Concursul internațional de
interpretare instrumentală
,,Ioan Goia”,ed VIII
Or.Iași Romania
26. Concursul internațional de
interpretare instrumentală
,,Ioan Goia”,ed VIII
Or.Iași Romania
27. Concursul internațional de
interpretare instrumentală
,,Ioan Goia”,ed VIII
Or.Iași Romania

International

III

Radița Ion

Duminică Gheorghe

International

III

Voina Gheorghe

Boldescu Mihai

International

III

Bacalîm Valentin

Boldescu Mihai

28. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală,Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVIII
29. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală,Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVIII
30. Concursul internațional de

Internațional

Mențiune

Albot Dimitrian

Avramioti Olga

Internațional

Mențiune

Hanganu Alexandru

Cibotari Valeriu

Internațional

Mențiune

Sandu Cristin

Duminică Gheorghe
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interpretare
instrumentală,Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVIII
31. Concursul internațional de
interpretare
instrumentală,Emanuil
Elenescu” PiatraNeamț, România ed. XXVIII

Internațional

Mențiune

Pșenicinîi Cristin

Cibotari Valeriu

32. Concursul național de
interpretare muzicală
„ORPHEUS – 2019”
33. Concursul național de
interpretare muzicală
„ORPHEUS – 2019”

Național

I

Savciuc Cristian

Duminică Ghorghe

Național

I

Teleatnic Corina
(canto estradă)

Avramioti Olga

34. Concursul național de
interpretare muzicală
„ORPHEUS – 2019”
35. Concursul național de
interpretare muzicală
„ORPHEUS – 2019”
36. Concursul național de
interpretare muzicală
„ORPHEUS – 2019”
37. Concursul național de
interpretare muzicală
„ORPHEUS – 2019”
38. Concursul național de
interpretare muzicală
„ORPHEUS – 2019”
39. Concursul național de
interpretare muzicală

Național

II

Lungu Dumitru

Guțu Emilian

Național

II

Celac Alexandra

Lisnic Aliona

Național

II

Renchev Sergiu

Cibotari Valeriu

Național

II

Țușca Dionisie

Cibotari Valeriu

Național

II

Teleatnic Corina
(canto popular)

Avramioti Olga

Național

II

Josan Ștefan

Vrabii Sergiu
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„ORPHEUS – 2019”
40. Concursul național de
interpretare muzicală
„ORPHEUS – 2019”
41. Concursul național de
interpretare muzicală
„ORPHEUS – 2019”

Național

II

Paladi Valeria
(canto popular)

Coșciug Valentin

Național

II

Scaian Cristina
(canto estradă)

Avramioti Olga

42. Concursul național de
interpretare muzicală
„ORPHEUS – 2019”
43. Concursul național de
interpretare muzicală
„ORPHEUS – 2019”
44. Concursul național de
interpretare muzicală
„ORPHEUS – 2019”
45. Concursul național de
interpretare muzicală
„ORPHEUS – 2019”

Național

III

Malai Cristina
(canto popular)

Coșciug Valentin

Național

III

Vîzîi Adriana

Vrabii Sergiu

Național

III

Voina Gheorghe

Boldescu Mihail

Național

III

Midoni Marin

Cibotari Valeriu

46. Concursul național de
interpretare muzicală
„ORPHEUS – 2019”
47. Concursul național de
interpretare muzicală
„ORPHEUS – 2019”
48. Concursul național de
interpretare muzicală
„ORPHEUS – 2019”
49. Concursul național de
interpretare muzicală
„ORPHEUS – 2019”
50. Concursul național de

Național

Mențiune

Bacalîm Valentin

Boldescu Mihail

Național

Mențiune

Pșenicinîi Cristin

Cibotari Valeriu

Național

Mențiune

Sertinean Vera

Ciumac Raisa

Național

Mențiune

Șchiopu Olga
(canto academic)

Coșciug Valentin

Național

Mențiune

Albot Dimitrian

Avramioti Olga
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interpretare muzicală
„ORPHEUS – 2019”
51. Concursul național de
interpretare muzicală
„ORPHEUS – 2019”
52. Concursul național de
interpretare muzicală
„ORPHEUS – 2019”

(canto academic)
Național

Mențiune

Aga Ecaterina
(canto academic)

Național

Mențiune

Ciobanu Valeria

Groza Serghei

53. Festivalul- concurs de creație
artistică„Floarea omeniei
”ed.VIII-a
54. Festivalul- concurs de creație
artistică„Floarea omeniei
”ed.VIII-a
55. Festivalul- concurs de creație
artistică„Floarea omeniei
”ed.VIII-a

Republican

Premia mare

Ciolpan Dan
(recital de poezie)

Grițenco Tamara

Republican

Premiul mare

Halupneac Ana – Maria
(creație proprie)

Grițenco Tamara

Republican

Premiul mare

Scaian Cristina, Teleatnic Corina
(Interpretare cântec în grup)

Avamioti Olga

56. Festivalul- concurs de creație
artistică„Floarea omeniei
”ed.VIII-a
57. Festivalul- concurs de creație
artistică„Floarea omeniei
”ed.VIII-a
58. Festivalul- concurs de creație
artistică„Floarea omeniei
”ed.VIII-a
59. Festivalul- concurs de creație
artistică„Floarea omeniei
”ed.VIII-a
60. Festivalul- concurs de creație
artistică„Floarea omeniei
”ed.VIII-a

Republican

I

Sîrbu Tamara
(recital de poezie)

Grițenco Tamara

Republican

I

Halupneac Ana – Maria
(recital de poezie)

Grițenco Tamara

Republican

I

Basarabie cu jale
(recital în grup)

Triboi Sergiu
Lisa Angela

Republican

I

Teleatnic Corina
(Interpretare cântec solo)

Avamioti Olga

Republican

I

Scaian Cristina
(interpretare cântec solo)

Avamioti Olga
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61. Festivalul- concurs de creație
artistică„Floarea omeniei
”ed.VIII-a
62. Festivalul- concurs de creație
artistică„Floarea omeniei
”ed.VIII-a

Republican

II

Rusnac Mari
(recital de poezie)

Grițenco Tamara

Republican

II

Zubcu Alina
(recital de poezie)

Grițenco Tamara

63. Festivalul- concurs de creație
artistică„Floarea omeniei
”ed.VIII-a

Republican

III

Zaporojan Alexandru
(colaj artistic)

Savca Ana

64. Olimpiada instituțională la
Arta Plastică și Educația
Tehnologică organizată de
Universitatea Pedagogică „Ion
Creangă” din Chișinău
65. Olimpiada instituțională la
Arta Plastică și Educația
Tehnologică organizată de
Universitatea Pedagogică „Ion
Creangă” din Chișinău
66. Olimpiada instituțională la
Arta Plastică și Educația
Tehnologică organizată de
Universitatea Pedagogică „Ion
Creangă” din Chișinău
67. Olimpiada instituțională la
Arta Plastică și Educația
Tehnologică organizată de
Universitatea Pedagogică „Ion
Creangă” din Chișinău
68. Concursul de pictură „Vernisaj
de primăvară” ed IV

Republican

II

Pușcaș Iulia

Savca Ana
Ruga Tatiana

Republican

Mențiune

Guțu Dina

Savca Ana
Ruga Tatiana

Republican

Mențiune

Balan Anastasia

Savca Ana
Ruga Tatiana

Republican

Mențiune

Zaporojan Alexandru

Savca Ana
Ruga Tatiana

Zaporojan Alexandru

Romașcan Nadejda

Republican

Participare
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69. Festivalul – Concurs
republican al cântecului
„Ștefan, Ștefan, Domn cel
Mare (Președinția R.Moldova)
70. Festival – concurs
transfrontalier „Răsune
Fanfare, fără Hotare” Anenii
Noi Moldova
71. Festival – concurs
internațional de muzică
corală„A ruginit frunza din
vii” ed. XI
72. Festival – concurs
internațional de muzică
corală„A ruginit frunza din
vii” ed. XI
73. Festival național de muzică
corală„ Gavriil Musicescu” ed.
2019 Chișinău

Corul „Ariozo”

Berbeci Raisa

Orchestra de fanfară

Boldescu Mihai

Argint (II)

Corul „Ariozo”
(categoria B – coruri tineret

Berbeci Raisa

Internațional

Argint (II)

Corul „Ariozo”
(categoria B – coruri tineret

Berbeci Raisa

Național

-

Corul „Ariozo”
coruri tineret

Berbeci Raisa

74. Concurs televizat „Trandafir
de pe cetate” 2019
75. Concurs televizat „Trandafir
de pe cetate” 2019

Zonal

I

Malai Cristina

Coșciug Valentin

Zonal

III

Teleatnic Corina

Avramioti Olga

76. Concurs raional de romanţă
„Anastasia Briciuc” 2019

Raional

III

Șchiopu Olga

Coșciug Valentin

77. Concurs pentru elaborarea
schiţei monumentului dedicate
victimelor avaiei de la
Cernobîl

Raional

I

Zaporojan Alexandru

Savca Ana
Ruga Tatiana

Republican

I
Etapa zonală și
finală

International

II

Internațional

25

Etapa zonală

II

Elevii colegiului

Guțu Vasile

Raional

II

Elevii colegiului

Guțu Vasile

Raional

III

Elevii colegiului

Guțu Vasile

81. Campionatul raional la volei
(Instituții de învățământ licee
și colegii)

Raional

III

Elevii colegiului

Guțu Vasile

82. Campionatul raional la Fotbal
Cupa preşedintelui raionului
profesionişti

Raional

IV

Elevii colegiului

Guțu Vasile

83. Concursul raional „Jocuri cu
măști zoomorfe” din cadrul
Festivalului Tradițiilor și
Obiceiurilor de iarnă - 2018
84. Festivalul de satiră și umor
„Lume, lume hai la glume”
85. Festivalul Concurs Raional de
Teatru „Rampa teatrală”ed. III
s. Mingir r. Hîncești

Raional

I

Elevii colegiului

Babii Nina

Național

-

Raional

-

Elevii catedrei „Culturologie – Selevestr Vera
Regie”
Grițenco Tamara
Teatrul studiou „Debut”
Triboi Sergiu

78. Campionatul republican la
Fotbal – instituții de
învățământ profesional tehnic
profesioniști
79. Campionatul raional la Fotbal
(Instituții de învățământ – licee
și colegii)
80. Campionatul raional la tenis de
masă (Instituții de învățământ
licee și colegii)

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 în anul de studii 2019 – 2020 nu au fost.
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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 01.01.2019
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

121,78
98
39
59
1,5

2

0
85.28

48
15
20
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
16

specialitate

21.

22.

Nr. de unități de personal didactic
aprobate în state de personal la
01.01.2019 a anului calendaristic
current
Nr. de persoane în cadrul instituției
de învățământ angajate prin liste de

85,28

63
27

23.

24.

25.

26.

state de personal didactic
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

3

3

32

31

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.

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
28

63

26
37
61
2
8
7
11
37
4

41
0
0
11
30
0

17.
18.
19.
20.

21.

22.

Numărul de cadre didactice titulare fără
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

7
5
10
35

0

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

29

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,georgiene,
de gală
Set costume pentru
cor
Set costume pentru
orchestra de muzică
populară
Set costume pentru
orchestra de fanfară
Set sumane și căciuli
pentru ansamblul
folcloric –barbați
129
Nr. de titluri de manuale pentru disciplinele de cultură
generală
Nr. de titluri de manuale pentru disciplinele de specialitate
133
Nr. de titluri de presă periodică în bibliotecă
17
Nr. de volume în bibliotecă achiziționate în ultimul an
52
52
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.
2.
3.
4.
5.
6.

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
150 locătari
122
2
0
1

25

30,25 m2
100%

4.Activitatea economico-financiară a instituției de învățământ profesional
tehnic
Alocări bugetare conform planului de finanțare
6224.8 mii lei
Buget executat pentru perioada de 6 luni a anului
curent
Venituri colectate
Cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea
muncii
Cheltuieli, inclusiv contribuții la asigurările sociale
de stat
Cheltuieli, inclusiv bursa

5832.6 mii lei

348,1 mii lei
5209,5 mii lei
1431,6 mii lei
450,0 mii lei

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

138,1 mii lei

0 mii lei

10.

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

11.

Capitale

12.

Cheltuieli inclusiv reparații curente

13.

Alte cheltuieli

221,5 mii lei

14.

Salariul mediu lunar

6,6 mii lei

15.

Saariul mediu lunar al cadrelor didactice

7,0 mii lei

16.

Cheltuieli medii /elev

29,8 mii lei

7.
8.
9.
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2,7 mii lei

0

15 mii lei

IV. Parteneriatul social
1. Implicarea instituției de învățământ profesional tehnic în proiecte naționale și internaționale
Denumirea proiectului
1. Proiect cultural „Noapte muzeelor”

2. Proiect de parteneriat educațional
„Caravana Prieteniei” Instituții din R.
Moldova și România
3. Proiect educațional „Basarabia – vatra
neamului românesc”

Perioada de
desfășurare
- 15.05.19

2017-2019

2019 - 2020

Alocații / investiții (mii lei)
Beneficii / nr. de persoane
de la partener
din instituție
Contribuție prin
M.E.C.C.
Locuitorii orașului și raionului
costume, aparataj Consiliul
Raional Soroca, Oaspeții orașului etc.
sonor,
Soroca
organizarea
Valentina Tur
numerelor
iTiket
artistice.
Elevii și profesorii instituțiilor
implicate în proiect
-

-

Elevii și profesorii instituțiilor
implicate în proiect

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

1.

Centrul de Documentare și
Informare „Mihail Sadoveanu”
Soroca

Nr., data încheierii
contractului / acordului
de colaborare
Nr.1 din 27.02.2019

Alocații / investiții, mii
Scopul contractului
lei
din
de la
instituție
partener
Organizarea de
activități cultural –
educative;
Formarea culturii
digitale, instruirea
elevilor?cadrelor

Realizări, beneficii

Stabilirea relațiilor de
colaborare între
instituții;
Asigurarea unor
acțiuni de calitate.

2.

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

2017

-

-

3.

Centrul Republican pentru copii și
tineret „Artico”

2017

-

-

5.

U.S.P.E.E. „Constantin Stere”

Nr. 9,10,11,12, din
22.10.18

-

-

6.

Centrul de resurse pentru tineret
„Dacia”

01.10.16

-

-
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didactice IT
Lansări de carte;
Voluntariat, Lansări
de programe și
proiecte
Stabilirea legăturilor
între elevii și cadrele
didactice din
instituțiile membre
ale acordului;
Dezvoltarea spiritului
de colaborare între
instituții;
Implimentarea unor
proiecte educaționale
Promovarea
instituției de
învățământ în cadrul
Dex-ului profesiilor
de pe
carieramea.com, în
cadrul activităților
Cariera mea.
Desfășurarea practicii
în cadrul Colegiului
de Arte „Nicolae
Botgros”

Elevii și cadrele
didactice ale
instituțiilor implicate

Elevii și cadrele
didactice ale
instituțiilor implicate

Instituțiile implicate
Masteranzi: Triboi
Sergiu, Melnic
Dumitru, Șevciuc
Gheorghe, Groza
Serghei
Realizarea proiectului Selectarea tinerilor
„Serviciul de formare pentru acordarea
și integrare pe piața
suportului la integrarea
muncii a tinerilor”
profesională;
Promovarea și
protejarea drepturilor

7.

Liceul teoretic „Petru Rareș”

01.10.16

-

-

Realizarea stagiilor
de practică (Dirijare
corală)

8.

Liceul teoretic „Ion Creangă”

01.10.16

-

-

Realizarea stagiilor
de practică (Regie,
Culturologie)

9.

Biblioteca publică „Mihail
Sadoveanu”

01.10.16

-

-

Realizarea stagiilor
de practică
(Biblioteconomie și
asistență
informațională)
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tinerilor;
Dezvoltarea
activităților socialeconomice.
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 profesională;
Realizarea și evaluarea

10. Liceul teoretic „Constantin Stere”

01.10.16

-

-

Realizarea stagiilor
de practică
(Coregrafie)

11. Școala de Arte plastice or. Soroca

01.10.16

-

-

Realizarea stagiilor
de practică (Arte
plastice)

12. Palatul de cultură or. Soroca

01.10.16

-

-

Realizarea stagiilor
de practică
(Interpretare
instrumentală, regie,
coregrafie)
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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 profesională;
Realizarea și evaluarea
activităților curriculare
și extracurriculare

13. Centrul Comunitar de Sănătate
Mintală Soroca

Nr. 7 din 28.11.18

-

-

14. Sky Unlimited S.R.L.

Nr.1 din 12.09.18

-

-

15. Secția Cultură și Turism Soroca

Nr. 05; 06;
07;12;13;14;15;16;18;19
din26.0419

-

-

16. Agenția de turism „Valentina –tur”
SRL

Nr.3 din 09.04.19

-

-

17. Centrul de Documentare și
Infodocumentare „Mihail
Sadoveanu” Soroca

Nr. 21;22 din 26.04.19

-

-

18. Casa de cultură s. Parcova r. Edineț

Nr. 20 din 26.04.19

-

-
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Relații de colaborare Organizarea
cu caracter informativ activităților în comun,
consultanța în
domeniul sănătății
mintale a tinerilor.
Implimentarea
Asigurarea
proiectului
posibilităților de
educațional în cadrul informare,
instituției
documentare, lectură,
recreere și studiu al
elevilor, personalului
instituției
Organizarea și
Participarea elevilor
desfășurarea stagiilor instituției în cadrul
de practică
colectivelor artistice a
Secției Cultură și
Turism Soroca
Organizarea și
Participarea elevilor
desfășurarea stagiilor instituției la
de practică
organizarea activității
agenției de turism.
Familiarizarea cu
bazele activității
Organizarea și
Familiarizarea elevilor
desfășurarea stagiilor catedrei
de practică
Biblioteconomie cu
activitatea în cadrul
bibliotecilor publice.
Organizarea și
Organizarea activității
desfășurarea stagiilor practice în cadrul
de practică
colectivului coregrafic
a elevei gr.151 Scrijan
Ilinca- catedrei „Dans”

19. Direcția Educație, Cultură și Turism
Dondușeni

Nr. 9 din 26.04.19

-

-

20. SRL „S-Construct or. Soroca

Nr.9 din 26.04.19

-

-

21. Școala de Arte Glodeni

Nr.17 din 26.04.19

-

-

22. Hotel „Europa 1928” Soroca

Nr. 7 din 07.05.19

23. Hotel Central Soroca

Nr. 8 din 07.05.19

Organizarea și
desfășurarea stagiilor
de practică
Organizarea și
desfășurarea stagiilor
de practică
Organizarea și
desfășurarea stagiilor
de practică
Organizarea și
desfășurarea stagiilor
de practică
Organizarea și
desfășurarea stagiilor
de practică

Acivitatea elevilor
catedrei „Arte plastice
și decorative” – țesut.
Activitatea practică
privind prelucrarea
artistică a pietrei –
catedra „Arte plastice
și decorative”
Activitatea practică în
cadrul colectivului
coregrafic a elevului
anului IV – Malimon
Artiom
Activitate practică în
cadrul hotelului.
Servicii hoteliere.
Activitate practică în
cadrul hotelului.
Servicii hoteliere.

Notă: Consolidarea platformei de dialog social este 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. Un partener important pentru noi este și asociația TRIGON
cu care colaborăm în vederea
organizării festivaluui ETHNO JAZZ. Ne implicăm activ și la organizarea Festivalului Jazz-n Chișinău, în baza acestui parteneriat elevii noștri au
posibilitatea de a vedea, aprecia unii din cei mai renumiți interpreți ai stilului cu renume mondial.
Un aport considerabil în consolidarea platformei de dialog social îl au Secțiile Cultură din țară cu care conlucrăm fiind unul dintre principalele
surse de specialiști în domeniu. Deasemeni inițiind începând cu anul de studii 2018 – 2019 – învâțământul cu frecvență redusă la specialitatea
„Biblioteconomie și asistență informațională” dăm posibilitatea unor angajați ai bibliotecilor din țară de a primi calificarea de nivelul necesar
activității, astfel consolidând o relație cu circa 20 biblioteci din diferite raioane.
Instituția noastră stă la baza tuturor activităților cultural – artistice organizate la nivel de oraș și raion, astfel dezvoltând un parteneriat durabil
cu administrația publică locală rezolvăm și unele probleme importante pentru noi cu aportul partenerilor.
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