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DECIZIE nr. 4/__ 

 

din  „26” iulie  2018 

 

„Cu privire la activitatea instituțiilor extrașcolare 

din raionul Telenești  în anul de studii 2017 – 2018 ”  
 

 Ținând cont de solicitarea unor Consilierilor raionai privitor la audierea 

rapoartelor de activitate ale instituțiilor extrașcolare din raionul Telenești, 

examinând  raportul de activitate al directorilor instituțiilor extrașcolare din raionul 

Telenești (Gherman Olga, directorul Centrului de Creație al Elevilor; Caprian 

Svetlana, directorul Școlii de Arte Plastice ”Nicolae Moisei”; Legaci Igor, directorul 

Școlii Sportive; Ursul Valentin, directorul Școlii de Muzică ”Academician 

Gheorghe Mustea”) privind misiunea, viziunea, obiectivele, principiile de 

organizare și desfășurare a activității acestui tip de instituții, în temeiul art. 43 (1) lit. 

”q”  al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, 

Consiliul raional 

DECIDE: 

 

  1. Se ia act de rapoartele de activitate ale directorilor instituțiilor 

extrașcolare din raionul Telenești Gherman Olga, directorul Centrului de Creație al 

Elevilor; Caprian Svetlana, directorul Școlii de Arte Plastice ”Nicolae Moisei”; 

Legaci Igor, directorul Școlii Sportive; Ursul Valentin, directorul Școlii de Muzică 

”Academician Gheorghe Mustea”. 

 2. Șeful Direcției Generale Educație Telenești, doamna Pascaru Alina în 

colaborare cu directorii instituțiilor de învățământ extrașcolar vor întreprinde 

acțiunile ce se impun  pentru asigurarea activității manageriale și didactice a 

instituțiilor nominalizate, conform prevederilor actelor normative în vigoare.  

 3.           Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoștința persoanelor vizate și 

intră în vigoare la data publicării pe site-ul oficial al consiliului raional 

www.telenesti.md și/sau site-ul www.actelocale.md .  

 

            Preşedinte de şedinţă                                             _________________ 

 

          Secretarul Consiliului raional                                   Sergiu Lazăr 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de Decizie nr.4/ din26.07.2018 

Cu privire la aprobarea rapoartelor de activitate ale instituțiilor de învățământ extrașcolar (Școala 

de Arte Plastice ”Nicolae Moisei”, Școala de muzică ”Academician Gheorghe Mustea”, Centrul 

de Creație a Elevilor, Școala Sportivă) 
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        Proiectul Deciziei cu privire la aprobarea rapoartelor de activitate ale instituțiilor de 

învățământ extrașcolar din raion a fost elaborat de către Direcția Generală Educație în 

colaborare cu managerii instituțiilor de învățământ extrașcolar. 
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         Prezentul proiect a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii privind 

Adminiastrația Publică Locală nr. 436 din 28 decembrie 2006, art.43, p.1, lit.q)care 

vizează competențele consiliului. 
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      Scopul proiectului este de precizare a modului de funcționare a instituțiilor de 

învățământ extrașcolar, de finanțare a lor, a modului în care sunt utilizate resursele 

financiare, a tipului de servicii educaționale oferite elevilor și a impactului educațional a a 

acestor servicii asupra elevilor din raion. 
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     La baza elaborării prezentului proiect sunt demersurile membrilor Consiliului Raional 

Telenești, care sunt argumentate prin: 

- necesitatea asigurării utilizării raționale a resurselor financiare din bugetul 

raionului pentru acordarea serviciilor educaționale alternative; 

- necesitatea asigurării unui înalt nivel de calitate al serviciilor educaționale oferite 

de instituțiile de învățământ extrașcolar; 

- necesitatea asigurării dreptului fiecărui copil la educație în afara orelor de curs, 

conform aptitudinilor native și intereselor sale. 
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       În contextul argumentelor expuse mai sus, considerăm relevant a adăuga următoarele: 

- Învățământul extrașcolar, conform Codului educației al Republicii Moldova (art.36, 

pct. (1) se realizează în afara programului și activității școlare prin activități 

complementare procesului educațional desfășurat în instituțiile de învățământ și are 

menirea să dezvolte potențialul cognitiv, afectiv și acțional al copiilor, să răspundă 

intereselor și opțiunilor lor pentru timpul liber; 

- Învățământul extrașcolar, conform Codului Educației al Republicii Moldova 

(art.37, pct (1) este benevol și se realizează, în funcție de interesele și opțiunile 

copiilor, în instituțiile de învățământ general și în instituțiile de învățământ 

extrașcolar publice și private (centre de creație, școli de artă, sport etc.);  
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Pentru executarea prezentei decizii (aprobarea rapoartelor de activitate) nu sunt necesare 

mijloace financiare. 

 

Șeful DGE Telenești   Alina PASCARU 

  

 

 

 



                              Raport de Activitate a CCE Telenești  

                                pentru  anul de studii 2017-2018 

                                                    

 MOTTO: ,,Să nu-i educăm pe copiii noștri  pentru lumea de azi. Această lume 

nu va mai exista când  ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi 

lumea lor.  ATUNCI, SĂ-I ÎNVĂȚĂM SĂ SE ADAPTEZE” .  (Maria 

Montessori) 

I. Context general 

Educația extrașcolară este un proces ce completează activitatea școlară și educația 

familială. 

 Ca activitate intenționată și orientată, educația extrașcolară/nonformală permite 

adâncirea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor din zonele de interes ale 

copiilor și tinerilor, cultivarea interesului și dezvoltarea înclinațiilor și talentelor 

acestora pentru anumite domenii. 

E cunoscut faptul că educația extrașcolară din CCET diferă de cea a tuturor tipurilor 

de instituții prin caracterul ei opțional/ benevol, gratis/fără taxe, pluridisciplinar, 

prin varietatea formelor și conținutului, prin utilizarea unor forme specifice de 

apreciere a rezultatelor, prin posibilitatea de a alege forma, timpul convenabil pentru 

ocupație, prin raporturile de colaborare, apropiere și încredere între conducătorii de 

cerc și copii: primează și sânt susținute și favorizate doleanțele, opțiunile, 

inițiativele beneficiarilor. 

II. Viziune, misiune, obiective realizate 

 

Viziunea managerială a fost acceptată de întreaga echipă a angajaților de 

bază și prin cumul și CCET se transformă într-o instituție educațională cu 

infrastructură modernă ce poate asigura oportunități diversificate  

beneficiarilor,contribuind la incluziunea socială și autorealizare: reparații 

curente, investiții capitale (sală de dans), atributică, materiale pentru 

activități, participări la concursuri prestigioase și rezultate notorii. 

 Misiunea de a consolida eforturile și a valorifica oportunitățile de sporire 

a accesului la educația extrașcolară diversificată a adus rezultate 

frumoase prin atragerea noilor parteneri –AO,,Codreanca” și consolidarea 

relațiilor de colaborare prin activități comune cu Biblioteca raională, 

Muzeul raional, celelalte 3 instituții extrașcolare, APL de nivelul I și II. 

Obiectivele strategice și cele specifice ce reiese din Planul operațional 

au căpătat deja contururi reale palpabile care îi mobilizează pe angajați, 

beneficiarii direcți și indirecți, partenerii noștri să contribuie la 

îmbunătățirea calității și la diversificarea  cantitativă a serviciilor prestate. 

 

III.   Activitatea instructiv-educativă  2017-2018 



Procesul educativ a fost realizat de echipa din 24 de cadre didactice, dintre care 15 – 

de bază, 9– prin cumul: 

15- studii superioare, 7-m. speciale,  2 – st. medii 

Grade didactice: 1- gr.did. superior 

                               9- gr.did II,        3 – meșteri populari 

Cercuri și copii: 

01.10.2017 -   46 cercuri,  înscriși  641 copii 

30.06.2018 -   44 cercuri/grupe,    733 copii  

Cercuri după interese/domenii:  

 Estetică artistică, dans sportiv, arta decorativ-aplicată, 

 educație culturologică, vocațională,  

ecologică și științifico-aplicată, ed. lingvistică.   

În anul de studii 2017/18 CCE a avut subdiviziuni/filiale în mai multe localități ale 

raionului:  

Verejeni, Coropceni,  Suhuluceni,Sărătenii Vechi,   

Chițcanii Vechi, Țânțăreni, Negureni, 

 Brânzenii Vechi , Ciulucani,  Inești.  

Ca priorități s-a pus accent pe menținerea și perpetuarea tradiției și performanței 

instituției prin îmbunătățirea calității procesului educativ, rezultate, valorificarea 

potențialului creativ atât al cadrelor , cât și al copiilor și tinerilor.  

Performanțe/activități/vizibilitate: 

1.Seminare metodico-practice în cadrul instituției, raionului, republicii: 

Ex. Gimnaziul,,V. Anestiade” și Muzeul din Sărătenii Vechi, Seminar pe tema 

,,Cercetare și sinteză a tradițiilor și meșteșugurilor populare cu genericul ,, Dor 

de baștină” (s-au evidențiat d-le T. Mârza, T. Bârsan, N. Bârlădanu) 

Partener Gimnaziul din localitate – director?? 

2. Activități de vizibilitate a membrilor cercurilor și a angajaților: 

04.10.2017 – Ziua profesională a angajaților din învățământ (I. Brodesco,T-na și V. 

Crudu, S. Burlacu, M. Bodron) 

04.01.2018 –Telenești - ,,Sărbătorile de iarnă” –participanți grupele de copii din 

toate subdiviziunile CCET. 

Ianuarie 2018- în parteneriat cu ȘRA Plastice ,, N. Moisei”, Asociația ,,Pleadis, Iași 

festival internațional (M. Bodron, A. Livițchi) Copiii s-au învrednicit de diplome de 

excelență și trofee. 

01.03.- 20.04.2018 concurs republican ,,Din strămoși am moștenit” : 

Locul II - Popa Cristian             (cond. L. Legaci) 

Locul  I -      ?                              (cond. T-na Crudu) 

01,03,08.martie 2018 –activități în cadrul ,, Mărțișorului” (M. Bodron, A. Livițchi) 

01 iunie 2018  - grupele de dansatori  (M.Burenescu, I. Ursachi, T.și V. Crudu, L. 

Legaci, V. Șoltoianu) 

Gala Laureaților 

CS,, Codreanca” – 4 grupe de copii (84)cu un palmares frumos de realizări la care 

contribuie foarte mult părinții. 

Iunie- iulie 2018 – în sezonul estival al elevilor din raion 3 deplasări cu program 

artistic în cele 3 tabere de odihnă din raion (A. Livițchi, M. Bodron, M. 

Burenescu,T. Mârza, I. Ursachi). 

CAT Verejeni a implementat cu succes proiectul PNUD ,, Energie și Biomasă”  



 

IV.  Raport  financiar.    

 

Pentru anul de studii 2017 – 2018 : 

Aprobat pe anul  2017 - 1 232 500 MDL ;   

Precizat pe anul 2017  - 1 345 200 lei;        executat -   1 240 458,60l ei (92%) 

Investiții capitale:  50 000 lei C/RT   și 35 000 surse proprii – Sala de expoziții 

Aprobat  pe anul 2018 -  1 460 200 MDL;    

Precizat  pe anul 2018 - 1 819 600 MDL ; executat ½  an-549 482,86 lei  (30%)                            

Investiții capitale; Sala de Dans (et. IV)  - 350 000 lei  C/R Telenești 

Cheltuielile se fac conform clasificației economice, pe articole, urmărind soldurile 

accesibile de alocații și din economiile bugetare neplanificate, dar care apar pe 

parcursul anului bugetar preponderent din cauza fluctuației temporare a angajaților: 

concedii din cont propriu, concedii medicale, angajați prin cumul.  

Este necesitate de clarificat unele cheltuieli, care nu pot fi gestionate de 

administrația instituției, dat fiind că vine o singură factură comună pentru cele 3 

unități  extrașcolare din clădirea nr.3: energia electrică, apa și canalizarea, în deosebi 

energia termică (comună și cu clădirea nr.2).  

Sugestii  în gestionarea bugetului instituției în cadrul contabilității centralizate: 

- Informare/implicare  temporal rezonabilă  în privința achizițiilor; 

- Uniformizarea cerințelor și documentelor de acorduri/contracte cu 

administrațiile filialelor/subdiviziunilor; 

- ședințe de lucru informativ-aplicative în cazul schimbărilor în legislație. 

 

V. Priorități emergente 

Actualmente CCE Telenești este în căutarea tehnologiilor/instrumentelor moderne 

de promovare a educației extrașcolare: 

- prin lansarea și menținerea paginii WEB a instituției, 

- prin promovarea în mass-media locală și națională, 

- prin organizarea taberelor de creație, al căror început s-a produs anul acesta prin 

activități ale cond. de cerc d-nele T. Mârza și L. Legaci în tabăra de la Crăsnășeni, 

- prin amenajarea sălii de expoziție permanentă în cadrul CCET, 

- prin practicarea diverselor forme de stimulare și motivare a beneficiarilor CCET 

- prin promovarea unui parteneriat eficient instituție-copil-părinți/tutore 

- prin anihilarea riscurilor de abandon și micșorare a numărului de beneficiari din 

motive subiective, 

Competitivitatea se obține prin acțiuni consecvente și spirit de echipă alimentat de 

încrederea  că parcursul educației extrașcolare, monitorizat de factorii interesați din 

societate, cât de eterogeni ar fi, se face în beneficiul acelui viitor al actualului copil 

și tânăr, pe care azi îi ,,învățăm să se adapteze”.  

 

Director CCE Telenești                             O. Gherman 

                                 
  

 

 



inisterul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

Direcția Generală Educație Telenești 

Școala Raională de Arte Plastice „Nicolae Moisei” Teleneşti 

 

 

 

 

 

 

RAPORT  
privind activitatea 

 Şcolii Raionale de Arte Plastice  

 „Nicolae Moisei” Teleneşti 

în anul şcolar 2017-2018 

 
 

Teleneşti – 2018 
           

PREZENTARE GENERALĂ 
         Școala Raională de Arte Plastice „ Nicolai Moisei” din Teleneşti a fost fondată în  anul 1973. 

Este o instituţie de învăţământ extraşcolar  cu profil artistic, care oferă copiilor talentaţi cunoştiinţe 

temeinice şi ample în domeniul artelor plastice.   

         Educaţia artistico-plastică este acea verigă a culturii care instruieşte, educă şi promovează 

valorile social-culturale. La ora actuală instituţia este deschisă pentru orice parteneriat.  Școala 

Raională de Arte Plastice „ N. Moisei” este patronată şi finanţată de  către Consiliul Raional 

Teleneşti. Relaţia cu instituţiile de învăţământ din raion este una fructuoasă. În incinta instituţiei, 

deseori,  se desfăşoară seminare teoretice practice pentru cadrele didactice, cursuri de 

perfecţionare, stagii de practică pentru studenţi etc.  

          Educaţia este axată pe fiecare elev în parte, el fiind promovat să participe la concursuri şi 

expoziţii. Din an în an, numărul elevilor este în creştere, la ora actuală fiind 279 elevi, care sunt 

instruiţi de 14 profesori. Disciplinile studiate sunt: desenul, pictura, compoziţia, arta decorativ-

aplicativă, sculptura şi istoria artelor. Elevii primesc maximum de cunoştinţe, conform vârstei şi 

capacităţilor personale. 

         Sarcinile de bază ale instituţiei sunt oglindite în planul de activitate  anual, care este unul 

flexibil, adaptat la condiţiile şi cerinţele societăţii actuale. Implimentarea eficientă a planului de 

activitate impune respectarea şi utilizarea conţinuturilor, acordarea priorităţilor metodice şi 

creative. 

           În ultimii 5-6 ani instituţia are o ascendenţă uimitoare în participarea la concursurile 

internaţionale. Lucrările elevilor au cucerit locuri de prestigiu în România, Belarus, Polonia. Unul 

din obiectivele majore ale instituţiei este promovarea elevilor. Ne bucură nespus de mult, 

discipolii noştri care îşi continuă studiile în instituţiile de învăţământ superior la Facultăţile de 

Arte Plastice atât în ţară, cât şi peste hotare. Ne mândrim cu mulţi din ei, care au cucerit culmile 

frumosului şi au devenit personalităţi de vază în domeniul artelor plastice. 

  

 



 
 

Școala Raională de Arte Plastice „ Nicolai Moisei” din Teleneşti 

Orașul:  Teleneşti, str. Renaşterii 69 

Director:  Caprian Svetlana 

Adresa electronică: scoala_de_pictura@mail.ru 

Telefon:  0(258) 2-25-16,   0(258) 2 -57-45 

                mob. 069657889  

            Școala Raională de Arte Plastice „ Nicolai Moisei” din Teleneşti este amplasată în incinta 

clădirii administrativă Nr. 3 etajul 3 . Dispunem de biroul directorului, 6 săli de clasă spaţioase şi 

luminoase, sală de expoziții, sală de baie și depozit. Suprafaţa totală fiind de 456 m , dintre care 

288 m , sunt ocupați de  sălile de instruire. 

În cadrul instituției activează 7 filiale. 

Filiala Ciulucani a fost înfiinţată în anul 2006  amplasată în incinta Gimnaziului Ciulucani, 

în prezent Căminul de Cultură Ciulucani. În cadrul acestei filiale activează d – na Dînga Ecaterina, 

profesor studii superioare specialist în domeniul artelor plastice cu un contingent de 26 elevi ( 2 

grupe), aceasta este aprovizionată cu mobilier și materiale necesare. 

Filiala Mîndreşti a fost înfiinţată în anul 2007 amplasată în incinta Liceului Teoretic 

”D.Cantemir” Mîndreşti. Activează d-na Furculiţa Lilia profesor, studii superioare, specialist în 

domeniul artelor plastice cu un contingent de 26 elevi (2 grupe), filiala este asigurată cu mobilier 

corespunzător genului de activitate (şevalete, planşete). 

Filiala Scorţeni a fost înfiinţată în anul 2008 este amplasată în incinta Gimnaziului Scorţeni. 

Activează d-nul Donos Leonid profesor, studii medii de specialitate specialist în domeniu cu un 

contingent de 29 elevi (2 grupe), filiala este asigurată cu mobilier corespunzător acestui gen de 

activitate (şevalete, tumbe, planşete). 

Filiala Chiştelniţa a fost înfiinţată în anul 1997 este amplasată în incinta Gimnaziului 

Chiştelniţa. Activiază d- na Holban Tatiana profesor studii medii cu un contingent de 22 elevi (2 

grupe), filiala este aprovizionată cu mobilier corespunzător genului de activitate. 

Filiala Sărătenii Vechi a fost înfiinţată în anul 1987 este amplasată în incinta Gimnaziului 

„V.Anestiade”. Activează d-nul Bîrsan Iurie profesor studii medii de specialitate specialist în 

domeniul artelor plastice cu un contingent de 18 elevi (2 grupe), dispune de mobilier 

corespunzător acestui gen de activitate. 

Filiala Verejeni a fost înfiinţată în anul 2014 și este amplasată în incinta fostei școli primare 

din s. Verejeni. Activează d-na Popa Natalia profesor studii superioare în domeniul artelor plastice 

cu un contingent de 8 elevi (1 grupă), dispune de mobilier corespunzător acestui gen de activitate. 

Filiala Ineşti a fost înfiinţată în anul 2006 și amplasată în incinta Gimnaziului Ineşti. Din anul 

2009 până în anul 2017 activitatea a fost suspendată. La cererea părinților în data de 01.09.2018 

filiala a fost iarăși redeschisă. În cadrul acestei filiale  activează doi profesori: d-na Goncear Olga 

profesor studii medii de specialitate, specialist în domeniul artelor plastice cu un contingent de 10 

elevi (1 grupă)  și d-ul Pruteanu Pavel profesor studii superioare, specialist în domeniul artelor 

plastice cu un contingent de 16 elevi dispune de mobilier corespunzător acestui gen de activitate. 



PERSONALUL DIDACTIC ȘI AUXILIAR 
      În Școala Raională de Arte Plastice „ Nicolai Moisei” din Teleneşti inclusiv filialele activează 

14 profesori 7 din ei cu studii superioare, 1 secretar, 1 muncitor de deservire, 3 deridicătoare, 1 

fochist și un paznic. 

Cadre didactice cu grad didactic I: - 2 

Cadre didactice cu grad didactic  II:   – 10 
 

STAJUL PEDAGOGIC 
Pînă la 5 ani         -   4 profesori 

Între 5 şi 10 ani    -   1 profesori 

Între 10 şi 15 ani  -   1 profesor 

Între 15 şi 20 ani  -   1 profesor 

Peste 20 ani          -   9 profesori 

 

Contingentul de elevi a Școlii Raionale de Arte Plastice  

„ Nicolai Moisei” din Teleneşti  în anul de învăţământ 2017-2018 

 

Numărul total de elevi:    279 

Înmatriculaţi:                   106  

Absolvenţi:                        27  

Taxa pentru studii:          70 lei 

 

Bugetul instituției pe anul 2018  

Total    1935900.00 lei 

Remunerarea  muncii angajaților cnform statelor  - 1621500.00 

Servicii comunale  -  87.000 

Materialelor pentru activitățile cu copii - 34. 000     

Materiale de uz cospodăresc și rechizite de birou  -  9500 

Rame pentru înrămarea lucrărilor -  42. 000   

Reparații curente  7200 

Deplasări cu copii în interiorul țării și peste hotarele ei în scopul participării la 

concursuri  - 25. 000 

 

Contribuţia părinţilor 



 în anul  de învățământ 2017-2018: 

septembrie 2017 - mai 2018 constituie   139.710 lei 

 

 

 Școala Raională de Arte Plastice Nicolae Moisei Telenești  organizează și 

desfășoară activitatea în baza Legii Învățământului, Regulamentului Școlilor de 

Muzică, Arte și Arte Plastice,  Planurilor de Studii aprobate de Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării al Republicii Moldova prin Ordinul Nr. 44 din 25.08.2017, 

Conform Planului  de studii pentru Școlile de Muzică, Arte și Arte Plastice,  

discipline de grup la profilul Arte vizuale, Specialitatea Artă plastică sunt 

următoare:  

1. Desen 

2. Pictură 

3. Compoziție 

4. Artă decorati – aplicativă 

5. Sculptură/Modelaj 

6. Istoria artelor plastice 

Total  ore pe săptămână - 13 

 

 

 

 



 

CE ESTE O INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT  ARTISTIC 

EXTRAȘCOLAR? 

 Sistemul de învățământ artistic reprezintă mecanismul de bază privind depistarea, 

instruirea și promovarea copiilor talentați din spațiul urban și rural. 

 Sistemul de învățământ artistic este o oportunitate pentru timpul liber al copiilor. 

 Sistemul de învățământ artistic este un loc sigur pentru copiii cu părinții plecați peste 

hotare, a orfanilor și a celor cu dezabilități. 

 Sistemul de învățământ artistic este produsul intelectual, pe care  îl dezvoltăm, îl instruim, 

îl promovăm, transformîndu-l în valorile culturii naționale. 

          Politicile și reformele educaționale  din Republica Moldova își propun scopul de a asigura 

calitatea în educație prin demersurile ce presupun  implicare și responsabilizare pe de o parte , iar 

pe de altă parte  planificare strategică și control, realizate în practică prin descentralizare. 

O premisă fundamentală este și  învăţământul artistic ce  joacă un rol decizional în formarea 

unei economii globale, în formarea unei societăţi globale în cunoaştere şi a unei societăţi care 

studiază întreaga viață.     

Unul din cei mai importanți factori de schimbare este capacitatea de a promova tehnologiile 

noi, precum şi disponibilitatea de a coopera cu alte ramuri ale educației, de a crea o legătură între 

activităţile performante şi competitive din ramura cunoaşterii, din economie, și din viaţa societății. 

Astfel, învăţământul artistic constituie o premisă a incluziunii sociale active, în contextul 

schimbărilor economice, sociale şi politice care se petrec pe teritoriul plaiului nostru. O ramură 

deschisă a învăţământului aduce cu sine avantaje, în condiţiile respectării diversităţii, dar presupune 

eforturi continue în vederea înlăturării barierelor şi în dezvoltarea unei reţele de învăţământ care să 

stimuleze interculturalitatea, mobilitatea şi cooperarea.   

Calitatea educației influențează în mare parte atât viața persoanelor cât și viața societății din 

care facem parte. 

Codul Educației asigură mediul pentru realizarea reformei în învățămîntul preuniversitar, o 

parte a căruia este și învățământul artistic extrașcolar. Esența acesteia constă în : 

 un învățământ diversificat, ce permite și stimulează persoana la pregătire, înoire și 

competiție. 

 un învățământ orientat spre valori și spre atingerea unor standarde de performanță. 

          Descentralizarea sistemului de învățământ, ca o prioritate  a reformei educaționale, implică: 

 transferul autorizației decizionale și răspunderii publice de la nivel central la nivel local și/ 

sau al unității școlare. 



 creșterea influenței comunității locale asupra unității școlare. 

Construcţia unui învăţământ de calitate, desfăşurat într-o şcoală cu orientare spre un nivel european, 

reprezintă prioritatea Școlii Raionale de Arte Plastice „ Nicolai Moisei”, Telenești. 

 

MISIUNEA ȘCOLII 

Motto: “Ce-a mai frumoasa exprimare a gandurilor omului este arta. 

Începuturile ei se pierd în negura istoriei.” 

                                                                                                                                        Anonim. 

Educaţia se face într-un parteneriat educational; de aceea în anul de studii 2017-2018 am 

constituit un grup partenerial cu precizarea direcţiilor prioritare şi a rolului asumat. 

În cadrul acestui grup o atenţie deosebită am acordat-o societății locale prin elaborarea unor 

programe cu privire la nevoile de educaţie ale comunităţii, prin organizarea unor acţiuni de 

interes comunitar în colaborare cu autorităţile locale şi cu instituţiile comunităţii. 

În perioada 2017-2018, politica educaţională școntinuă cu valorificarea rezultatelor 

obţinute până în prezent şi asigurarea stabilităţii, necesare în atingerea obiectivelor propuse. 

Instituția noastră a realizat această reformă prin îndeplinirea următoarelor sarcini: 

 calitatea educaţiei; 

 dezvoltarea resurselor umane ale şcolii; formarea continuă; 

 refacerea şi modernizarea infrastructurii unităţii; 

 elaborarea ofertei curriculare; 

 proiectele cu activităţi extracurriculare; 

 folosirea tehnologiilor informaţionale în activitatea şcolii; 

 instituirea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educational, social şi spiritual în 

folosul societății; 

 realizarea unei atmosfere şcolare armonioase şi motivante; 

 păstrarea caracterului deschis colaborării cu familia şi societatea pentru integrarea 

ulterioară a elevilor. 

 

 

„Orice simplitate este o complexitate rezolvată.” 

                                                                                                                      Constantin Brâncuşi 

          

http://www.citatecelebre.net/citate-arta/constantin-brancusi/
http://www.citatecelebre.net/search/Constantin%20Br%C3%A2ncu%C5%9Fi


            Școala Raională de Arte Plastice "Nicolae Moisei" Telenești este o comunitate socială 

care oferă fiecărui elev, realizarea unui nivel  înalt a următoarelor deprinderi, atitudini şi 

cunoştinţe: 

 dobândirea de competențe pentru a putea fi într-o permanentă edezvoltare spirituală; 

 motivaţia pentru studiu permanent (studiul individual), înţelegerea şi aprofundarea  

fenomenului artistic; 

 cultivarea tradiţiei şi realităţilor naţionale şi proeuropene; 

 dobândirea unui nivel optim disciplinar şi comportamental etic; 

 înţelegerea   sensului   apartenenţei   la  diverse  tipuri   de  comunităţi:   locale,   naţionale; 

 formarea unui elev autonom responsabil să decidă asupra propriei vieţi, să determine 

articularea traseelor de dezvoltare psiho- intelectuală şi personală;   

  dobândirea capacităţilor de a soluționa problemele, de a fi apt în luarea deciziilor, de a 

deține un mod critic şi autocritic. 

Prin sistemul educațional cultivăm toleranţa, solidaritatea şi generozitate. 

VALORI: 

Colaborare  – colaborăm cu toţi factorii interesaţi de educaţie şi răspîndim cunoştinţele 

dobândite pentru a ne îmbunătăţi activitatea; 

Deschidere  – suntem deschişi la tehnici mereu noi şi încurajăm personalul didactic să caute 

soluţii creative în folosul elevilor  noştri; 

Inovaţie  – Avem tendința să fim pro-activi, să facem lucrurile în alt mod dar mult mai 

eficient; 

Implicare  – asigurăm realizarea proiectelor noastre prin implimentarea tehnicilor inovative 

şi leadership; 

Excelenţă  – suntem hotărâţi să depăşim greutățile prin profesionalism şi eficienţă; 

Responsabilitate – ne asumăm întreaga responsabilitate pentru a dezvolta învăţământul artistic la 

nivelul Școlii Raionale de Arte Plastice "Nicolae Moisei" Telenești, 

urmărind continuu rezultatele și interesele elevilor noştri şi dovedim 

respect pentru lege, cultură şi societatea în care trăim. 

DIRECŢIILE DE ACŢIUNE: 

 Asigurarea calităţii în educaţie; 

 Asigurarea accesului egal la educaţie tuturor categoriilor sociale; 

 Asigurarea formării şi dezvoltării resurselor umane; 

 Derularea unor parteneriate comunitare şi internaţionale conform standardelor 

europene; 

PRINCIPII GENERALE: 

     Principiul priorităţii educaţiei; 



    Principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale; 

    Principiul descentralizării autorităţii educaţionale şi al asigurării unităţii demersurilor 

educaţionale locale; 

    Principiul complementarităţii formale - nonformale - informale 

    Principiul transparenţei  

    Principiul cooperării (cooperarea interinstituţională la nivel local, regional, naţional 

și internaţional)    

    Principiul educaţiei centrate pe valori 

    Principiul interculturalităţii 

PARTENERI EDUCAŢIONALI AI ȘCOLII RAIONALE DE ARTE PLASTICE 

"NICOLAE MOISEI" TELENEȘTI: 

 Asociația Cultural - Științifică Pleiadis, Iași – România; 

 Direcția Educație Generală Telenești; 

 Facultatea de Arte Plastice și Design  U.P.S. I. Creangă; 

 Secția Cultură, Tineret și Sport Telenești; 

 Muzeul Raional de Istorie și Etnografie Telenești; 

 Biblioteca Publică V. Alecsandri, Telenești; 

 Gimnaziul Mihai Eminescu Telenești; 

 Gimnaziul Ciulucani; 

 Primăria Ciulucan 

 Școla de muzică Academician Gheorghe Mustea, Telenești; 

 Liceul Teoretic Dm. Cantemir Mîndrești; 

 Gimnaziul Inești; 

 Liceul Teoretic V. Anestiade, Sărătenii Vechi; 

 Gimnaziul Chiștelnița; 

 Liceul Teoretic N. Popa, Verejeni; 

 Gimnaziul Scorțeni; 

 Grădinița Andrieș, Telenești; 

 Grădinița Guguță, Telenești; 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

            Școala Raională de Arte Plastice „ Nicolai Moisei” din Teleneşti 

oferă  pregătirea artistico-plastică printr-un corp profesional cu 

experiență valoroasă în domeniul  artelor plastice. 

 

 



ANALIZA SWOT 

 

 

 

      Îmbunătățirea calității educației artistice în funcție de cerințele generale ale societății; 

ACȚIUNI RESPONSABIL TERMEN RESURSE INDICATORI 

DE 

PERFORMANȚĂ 

1.  Încurajarea cadrelor 

didactice în privința 

elaborării de curriculum 

individual aplicând  

strategiile didactice 

moderne. 

Catedra Arte 

Plastice 

August  Programe  Curriculumul 

pentru fiecare 

obiect de studii 

Perfecționarea cadrelor didactice prin stagii de formare de specialitate, 

activitate de mentorat și alte activități. 

Rata medie a abandonului 

școlar. 

Oferta variată de activități din domeniul artelor plastice care conduc  la 

personalizarea procesului instructiv-educativ. 

Lipsa unui mijloc de transport 

pentru monitorizarea filialelor, 

prezentarea lucrărilor la 

expoziții și concursuri. 

Existența unei baze materiale bune și accesibile. Absența legăturilor în vederea 

sponsorizării. 

Relații bune cu părinții, comunitatea, consolidarea relațiilor de 

parteneriat. 

Lipsa informațiilor cu privire la 

obținerea surselor financiare 

prin comercializarea unor 

lucrări stocate în fondul 

instituției. 

O conducere preocupată de creșterea calității procesului didactic și a 

bazei materiale. 

 

Rezultate bune obținute de elevi în cadrul concursurilor republicane și 

internaționale. 

 

O tradiție instructiv educativă specifică artelor plastice.  

Unicitatea profilului artistic oferit întregului raion.  



2. Promovarea schimbului de 

experiență și îmbunătățirea 

relațiilor profesor-profesor, 

profesor-elev, elev-elev, 

profesor-părinte. 

Cadrele didactice 

Comitetul 

părintesc 

Pe 

parcursul 

anului 

umane Îmbunătățirea 

însușitei elevilor 

3. Procurarea literaturii de 

specialitate 

Echipa 

managerială 

Pe 

parcursul 

anului 

Librării 

 

Literatură pentru 

fiecare obiect 

4. Achiziționarea materialelor 

de lucru sub orice formă: 

 Materiale naturale 

(pănuși, paie, bucăți 

de lemn etc.); 

 Deșeuri reciclabile; 

 Reviste și jurnale 

vechi; 

Administrația  Pe 

parcursul 

anului 

Voluntari Realizarea 

lucrărilor artistice. 

5. Formarea unei biblioteci în 

cadrul instituției 

Echipa 

managerială 

August  Bibliotecar  Îmbunătățirea 

calității predare-

învățare 

 

 

Asigurarea ofertelor educaționale a procesului instructiv-educativ pentru toate 

vîrstele, categoriile sociale și minoritățile naționale. 

ACȚIUNI RESPONSABIL TERMEN RESURSE INDICATORI 

DE 

PERFORMANȚĂ 

1. Asigurarea unui 

învățământ alternativ 

pentru persoanele cu 

dezabilități de orișice 

rang social sau național. 

Echipa 

managerială 

Consiliul raional 

August  Umane  Propagarea artei  

pentru toți 

2. Organizarea centrelor 

de artizanat pentru  

persoanele  neangajate , 

pentru persoanele 

Consiliul de 

administrație 

Pe parcurs Umane  Propagarea artei  

populare 



pensionare etc. 

3. Încadrarea în centre 

ocupaționale a copiilor 

din familiile social-

vulnerabile. 

Echipa 

managerială 

Centrul de 

plasament 

Pe parcurs Umane  Dezvoltarea 

abilităților  

4. Inițierea și derularea 

unor acțiuni de ajutorare 

a familiilor aflate în 

situații dificile pentru 

prin oferirea scutirilor 

parțiale de taxă pentru 

instruire. 

Echipa 

managerială 

 

La 

începutul 

anuluii 

Umane  Susținerea elevilor 

5. Activitatea de 

promovare a elevilor 

dotați prin organizarea 

expozițiilor personale, 

oferirea de materiale și 

scutirea taxei de 

instruire. 

Echipa 

managerială 

Consiliul metodic 

Septembri

e  

Umane  Susținerea elevilor 

dotați 

 

 

 

 

Creșterea responsabilităților cadrelor didactice și nedidactice față de elevi, părinți, 

colegi, comunitate și asigurarea unui mediu sigur și sănătos. 

ACȚIUNI RESPONSABIL TERMEN RESURSE INDICATORI  

DE 

PERFORMANȚĂ 

1. Asigurarea unui climat 

fiziologic și psihologic 

Colectivul 

didactic și 

nedidactic 

Pe parcurs Umane  Creșterea 

climatului sănătos 

2. Respectarea de către angajați a 

fișei postului. 

Cadrele didactice La 

începutul 

anului 

Umane  Creșterea 

responsabilităților 

profesorilor 



3. Respectarea de către elevi a 

regulilor de comportare, igienă, 

și securitate. 

Consililul de 

administrație 

La 

începutul 

anului 

Umane Creșterea 

responsabilităților 

elevilor 

4. Trainiguri cu părinții în vederea 

susținerii materiale, psihologice 

și de securitate a copiilor. 

Consililul de 

administrație 

Comitetul 

părintesc 

Pe parcurs Umane  Creșterea 

responsabilităților 

părinților 

5. Păstrarea și renovarea bazei 

materiale a instituției. 

Administrația Pe parcurs - Atitudinea față de 

bunurile instituției 

6. Păstrarea bunurilor comunității. Colectivul 

didactic 

Colectivul de 

elevi 

Pe parcurs  Atitudinea față de 

bunurile 

comunității 

 

 

Stimularea atitudinii față de patrimoniul național și universal al tuturor  

factorilor educaționali prin dezvoltarea sensibilității artistice. 

 

ACȚIUNI RESPONSABIL TERMEN RESURSE INDICATORI  

DE 

PERFORMANȚĂ 

1. Participări la expoziții de 

rang raional, republican, 

internațional 

Echipa 

managerială 

Consiliul 

metodic 

Pe parcurs Regulamente  Participarea activă 

2. Participări la concursuri de 

rang raional, republican, 

internațional 

Echipa 

managerială 

Consiliul 

metodic 

Pe parcurs Regulamente  Participarea activă 

3. Organizarea prezentărilor de 

expoziții metodice ale 

instituțiilor medii de 

specialitate și superioare din 

țară. 

Echipa 

managerială 

 

Pe parcurs Parteneriat 

instituții 

Calitatea instruirii 



4. Extinderea de expoziții în 

instituțiile de învățămînt din 

raion. 

Echipa 

managerială 

Consiliul 

metodic 

Pe parcurs Regulamente  Participarea activă 

5. Organizarea excursiilor în 

Muzeele, Centrele 

Expoziționale și Parcurile 

Naționale din Republică. 

Echipa 

managerială 

Consiliul 

metodic 

Pe parcurs Umane   Participarea activă 

6. Organizarea orelor de plein- 

air în afara raionului. 

Consiliul de 

administrație 

Comitetul 

părintesc 

În timpul 

vacanței 

de vară 

Umane  Dezvoltarea 

capacităților 

artistice 

7. Demonstrarea filmelor cu 

tematică din Arta Universală. 

Echipa 

managerială 

În timpul 

orelor 

Umane  Familiarizarea cu 

patrimoniul 

universal 

8. Colaborarea cu artiștii 

plastici din raion  și 

organizarea expozițiilor de 

autor 

Echipa 

managerială 

Consiliul 

metodic 

Pe parcurs umane  Participarea activă 

 

                      

               Dezvoltarea nivelului profesional a cadrelor didactice. 

 

 

ACȚIUNI RESPONSABIL TERMEN RESURSE INDICATORI  

DE 

PERFORMANȚĂ 

1. Participarea la activități de 

formare continuă, stagii, 

seminare, trainig-uri, 

ședințe metodice, ateliere. 

Echipa managerială Octombrie-

aprilie 

Programe  Îmbunătățirea 

calității 

2. Realizarea bazei de date 

privitor la formarea 

continuă. 

Consiliul metodic Pe parcurs Programe - 

calculator 

Obținerea 

performanțelor 

3. Formarea catedrei Arte Cadrele didactice August  Programe  Îmbunătățirea 



Plastice și stabilirea 

planului de activitate. 

calității 

4. Stabilireaa domeniului de 

cercetare a cadrelor 

didactice. 

Echipa managerială 

Cadrele didactice 

Pe parcurs Programe  

Proiecte 

Obținerea 

performanțelor 

5. Participarea cadrelor 

didactice la alcătuirea și 

promovarea conceptului 

curricular, a ghidurilor 

metodice și publicarea lor. 

Echipa managerială 

Cadrele didactice 

Pe parcurs Programe  

Proiecte 

Obținerea 

performanțelor 

 

 

                                DEZVOLTAREA  BAZEI  MATERIALE 

 Ș.R.A.P. 

N.Moisei 

Telenești 

Filiala 

Mîndreșt

i 

Filiala  

Ciulucan

i 

Filiala  

Scorțeni 

Filiala 

 Verejeni 

Filiala  

Chiștelnița 

Filiala 

Sărătenii 

Vechi 



 

            

 

Anul de studii 2017-2018 a fost unul plin de evenimente și activități care au dus faima școlii atât 

în țară cât și peste hotarele ei prin participări la diverse concursuri atât republicane cât și 

internaționale. 

1. Expoziție personală a elevei Cornelia Druța cu genericul Universul Magic 

al culorilor, care s-a desfășurat în incinta 

Bibliotecii Municipale B. P. Hașdeu, Chișinău 
 

Mottoul activității a fost   “Copilaria este lumea miracolului si a magiei : este ca si cum creatia ar 

rasari trandafirie din noapte, totul fiind proaspat si uimitor. "-                                                                                      

                                                                                                                                 Eugen Ionescu 

Scopul expoziției: Promovarea și stimularea creației în rîndul elevilor Școlii Raionale de Arte  

Plastice N. Moisei, or. Telenești 

         Întru cât unul din scopurile majore ale instituției noastre este promovarea elevilor talentați, 

care sunt acea picătură de culoare magică capabilă să schimbe lumea în ceva mai bun. 

        Iar unul din acești elevi a fost și Druța Cornelia. Originară din s. Inești, r-ul Telenești a pășit 

în această lume miraculoasă a artei, Școala Raională de Arte Plastice N. Moisei, în clasa 

profesoarei Caprian Svetlana. 

De la vârsta de numai 8 anișori mâinuțele ei firave știu să țină pensula și să facă cu ea minuni. 

Drumul de la Inești la Telenești îl făcea ca o albinuță de la stup la floare.Totdeauna cu un surâs 

îngeresc pe față, era curioasă să afle cât mai mult din tainele picturii. Șirurile de expoziții și 

concursuri au remarcat-o pe Cornelia. Aprecierile au fost din partea mai multor personalități de 

vază. 

       După cum spunea și renumitul pictor Pablo Picasso Dacă pictezi închide ochii și caută..., 

astfel și Cornelia este într-o continuă căutare a sublimului ce o motivează să obțină noi 

performanțe nu doar pe tărîmul artei. 

Calculatoare 3 1 - 1 - 1 - 

Printer color - -      

Printer, scaner, xerox 

3 in 1 

1 - - - - - - 

Filtre de apă 6 1 1 1 1 1 1 

Șevalete 73 20 20 22 10 15 12 

Planșete 208 25 25 14 11 17 14 

Tumbe  107 15 15 18 13 15 20 

Materiale didactice La 

solicitare 

La 

solicitare 

La 

solicitare 

La 

solicitare 

La 

solicitare 

La 

solicitarea 

La 

solicitare 

Dulap 30 2 1 1 1 1 - 

Mese  40 10 8 12 5 9 8 

Masă profesor 6 1 1 1 1 1 1 

Ceainic elecrtric 1 1 1 1 1 1 1 

Covoare 6 - - - - 1 - 

La solicitarea profesorului sunt oferite și alte materiale didactice pentru activitățile cu elevii 



       Deși are o vârstă fragedă, a adunat în palmaresul său o colecție de premii și diplome care ne 

vorbesc despre munca asiduă pe care a îndeplinit-o în cei 7 ani în cadrul Școlii Raionale de Arte 

Plastice N. Moisei, or.  Telenești.  

  
Concursul Raional de Lectură și Arta Spiridon Vangheli : 

Planeta copilăriei în culori or. Telenești 

29.05.2012 

   
 

Poze din activitatea Corneliei 

28.01.2013 

   
 



 
 

   

 
Concursul Raional de Lectură și Artă  

 Iulian Filip – urme frumoase prin vămile 

timpului 

28.05.2013 

 
Cornelia, pictînd în mijlocul naturii 

30.05.2013 

 

 



 

 
Concursul Național Tinere Talente 

13.04.2014 

 
Concursul Republican Codrule, codruțule ce 

mai faci, drăguțule 

22.06.2014 

 
 

Concursul Republican Familia mea  mă 

crește cu drag 

23.05.2014 

 

 

 
Concursul Republican  

Talentul nu ia mită. Integritatea în imagini. 

03.06.2015 

 

 

 
 

Vernisaj de primăvară 

21.03.2015 

 

 
Concursul Paleta Curcubeului, ediția a II-a, 

03.12.2016. or. Rezina 



La data de  27.01.2017  Invitație la Emisiunii 

 Bună Dimineața, Moldova 1. 

 
 

2. SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL TURISMUL – CONEXIUNI 

ISTORICE, ECONOMICE ȘI CULTURALE ORGANIZAT DE 

ASOCIAȚIA CULTURAL ȘTIINȚIFICĂ PLEIADIS DIN IAȘI 

          Direcţia Şcolii Raionale de Arte Plastice „ N. Moisei” Teleneşti  a delegat un grup de 

elevi să participe la Simpozionul Internaţional „Turismul – conexiuni istorice, culturale şi 

economice”organizat la Iaşi. În cadrul acestei sărbători elevii, alături de cadrele didactice, care 

i-au însoţit au reprezentat atât instituţia sus-numită, cât şi zona centrală şi anume oraşul 

Teleneşti. 

        Aici elevii noştri, au impresionat organizatorii simpozionului prin multitudinea de tehnici 

implimentate în micile opere de artă, dar şi prin arta de a vorbi în public. 
        În orice colţ de lume te vei duce, vei găsi un loc minunat, care ţi se va întipări adânc în 

memorie.  Pentru elevii noştri, acest colţ a fost oraşul Iaşi  - un oraş  minunat, misterios şi 

fascinant. 
          Ori de câte ori pornești la drum, fie într-o călătorie să-ți vezi rudele, fie că pleci la odihnă 

sau chiar într-o călătorie de serviciu, ai posibilitatea să vezi locuri noi, să te minunezi de 

cromatica naturii, ori să apreciezi oamenii cu care te-ai întâlnit. 

          Călătoriile sunt de veacuri, ele înscriindu-se în ocupațiile cotidiene ale oamenilor. O 

incursiune în tot ceea ce ține  de turism și fascinația lui a fost realizată la Simpozionul 

Internaţional Turismul – conexiuni istorice, culturale şi economice organizat la 28 octombrie la 

Iaşi sub egida Asociaţiei „Pleiadis”.  

          O atmosferă caldă şi plăcută a dominat pe parcursul desfăşurării activităţii. Istoriile, pe 

care le-am aflat de la participanţi m-au captivat, făcându-mă să meditez la multe lucruri, care se 

află în preajma noastră, dar cu părere de rău le cunosc  prea puţin. 

          Organizatorii au ştiut să unească la acest simpozion persoane de toate vârstele şi apreciez 

acest gest. Cât de multe taine sunt în jurul nostru, cât de multe minuni se întâmplă în fiecare 

clipă pe acest plai mioritic, pe care nu îl cunoaştem îndestul. Dar s-au găsit  Oameni cu literă 

mare, care au dat startul acestui  simpozion. Deci cât de frumos  să aduni în jurul tău, oamenii, 

care gândesc la fel de frumos ca tine să-i sensibilizezi, să le asculţi povestea şi s-o transmiţi 

tuturor, şi celor de aici, şi celor de departe, care au plecat într-o călătorie ducând cu ei în timp 

dorul de acasă. 



 

 

    
 



 

 

 

3. CONCURSUL INTERNAȚIONAL TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE 

IARNĂ PE ULIȚA MEA ORGANIZAT DE ASOCIAȚIA CULTURAL 

ȘTIINȚIFICĂ PLEIADIS, IAȘI – ROMÂNIA. 

          La 17 decembrie 2017, Școala Raională de Arte Plastice “Nicolae Moisei” Teleneşti a fost 

gazda Concursului Internaţional „Tradiţii şi obiceiuri de iarnă pe uliţa mea”.  Concursul a fost 

organizat în parteneriat cu Asociaţia Cultural-Ştiinţifică „Pleiadis” din Iaşi. 

          Glasurile zglobii, clinchetele de clopoţei şi dulcile flori de măr ne –au invitat în povestea 

iernii.  

          În cadrul spectacolului, participanţi au oglindit şi au redat obiceiuri lăsate din moşi strămoşi. 

S-au învrednicit de trofeu echipa de la Gimnaziul Ineşti pentru colindul plin de căldură, jocul 

căpriţelor interpretat de elevii Gimnaziului Ciulucani şi eleva Bodon Nelia, care a reuşit cel mai 

bine să transmită emoţii de neuitat. 

           În lucrările realizate de copii, iarna parcă cobora dintr-o poveste. Culorile pastelate aprinse îi 

făceau pe spectatori să soarbă din frumusețea iernii. 

                   Tot alaiul a fost susținut de profesorii și elevii Centrului de Creaţie al Elevilor Telenești 

şi a Şcolii Raionale de Muzică “Academician Gheorghe Mustea”, care au inundat sala cu melodii 

frumoase. Aici la Telenești la 17 decembrie 2017 și-au dat mână cu mână mai multe genuri de artă: 

muzică, arte plastice, teatru şi arte decorative. 



         De asemenea am dori să menţionăm şi să mulţumim membrilor juriului, care au apreciat şi au 

efectuat totalizarea concursului în următoarea  componenţă: 

1. Dorin Daniela  - preşedintele juriului; 

2. Cebotaru Inga – coordonator de proiect; 

3. Lazăr Sergiu – secretarul Consiliului Raional Teleneşti; 

4. Ursu Raisa – Şefa Centrului Metodic Direcția Generală Educație Telenești 

5. Casian Pavel – Şef Secţie Cultură, Tineret şi Sport 

6. Ilescu Elena –directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie Teleneşti 

7. Maţuev Tatiana – profesor de arte plastice 

      Copii sunt mesagerii frumosului. Astăzi și-au deschis inima și au demonstrat că bucuria 

sărbătorilor de iarnă nu au hotare. 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 
 



 

 



 

 

 



    

    
 

4. GALA TINERELOR TALENTE, EDIȚIA 2018,  ORGANIZAT DE 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL 

REPUBLICII MOLDOVA.  

          Evenimentul a avut loc în incinta Muzeului Național de Artă a Moldovei. În cadrul 

acestui eveniment eleva Cușnir Magdalena s-a bucurat de premiul mare. 

5. O altă performanță este și faptul că un grup de 5 elevi însoțiți de pedagogii 

lor au fost invitații emisiunii Bună Dimineața 

la data de 5 martie 2018, mun. Chișinău. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. PARTICIPAREA LA OLIMPIADA REPUBLICANĂ, ORGANIZATĂ 

DE FACULTATEA DE ARTE PLASTICE ȘI DESIGN A UPS I. 

CREANGĂ DIN MUNICIPIUL CHIȘINĂU A ADUS ÎN PALMARESUL 

ȘCOLII ALTE PREMII DE I, II ȘI III. 

Locul I – 6 elevi; 

Locul II – 5 elevi; 

Locul III – 5 elevi; 

 

           
 



      

     
 

 
 



 
 

 

 

7. CONCURSUL REPUBLICAN DE ARTE PLASTICE ȘI ARTIZANAT LUMEA ÎN 

VIZIUNEA COPIILOR, EDIȚIA A XI-A CU GENERICUL  

DIN STRĂBUNI AM MOȘTENIT... 

Locul I – 4 elevi; 

Locul II – 8 elevi; 

    
 



      

        
  

      



   
 

    



    
 

 
 

     

 

 

 

8. CONCURSUL NAŢIONAL "BUNICII GRIJULII" ORGANIZAT DE 

INSPECTORATUL GENERAL DE POLIŢIE, 
 

          Eleva  Stroici Gabriela  din Gimnaziul Băneşti, şi Şcoala Raională de Arte Plastice 

Nicolae Moisei Teleneşti, a ocupat LOCUl III. Festivitatea de premiere a avut loc la 4 mai 

2018 în incinta Palatului Naţional "Nicolae Sulac". 

 



     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PROGRAMUL GUVERNAMENTAL DOR – DIASPORĂ, ORIGINI, 

REVENIRI 15 MARTIE -15 MAI 2018; 

1 elev a câștigat premiul mare. 

10. CONCURSUL ARS ADOLESCENTINA 2018 CU GENERICUL TREI 

CULORI ȘI O SINGURĂ FIINȚĂ ROMÂNEASCĂ, ORGANIZAT DE 

BIBLIOTECA OVIUDIUS, MUN CHIȘINĂUL LA 25 MAI 2018. 

2 elevi au primit premiul mare Excursie în România oferită de Institutul Frații Golescu pentru relații 

cu românii din străinătateși  

un elev  a primit  mențiune.  

 



 
 

 
 

 
 

 

11. SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL FEREASTRA CĂTRE STELE, 

EDIȚIA A II, 26-27 MAI 2018 ORGANIZAT DE ASOCIAȚIA 

CULTURAL ȘTIINȚIFICĂ PLEIADIS, IAȘI – ROMÂNIA; 

Îmbucurător este faptul că din cei 133 de participanți din cadrul simpozionului, eleva Hangan Elena 

s-a învrednicit de trofeu iar o mare parte din elevi au ocupat locurile I, II și III. 



 

 

 

 



 
 

   

   



        

   
 

12.  CONCURSUL NAȚIONAL NATURA ÎN OCHII COPIILOR, EDIȚIA 

A II- A,  ORGANIZAT ÎN INCINTA GRĂDINII BOTANICE, MUN. 

CHIȘINĂU, 2 IUNIE 2018. 

În cadrul acestui concurs, elevii din instituția noastră iarăși au ocupat locurile I, II și III; 

 



 
 

      
 

     
 



   
 

       

 După cum spunea și marele  Voltaire "Adevărata frumusețe izvorăște din sublim și simplitate" iar 

acesta este și motivul pentru care elevii noștri au obținut astfel de performanțe.  Și ei desigur  să nu 

uităm că ei sunt succesul nostru. 

        Succesul ne aparține nu numai nouă, dar  și Consiliului Raional Telenești, Direcției Generale 

Educație Telenești care ne susține în toată activitatea noastră. Toate resursele umane și materiale 

sunt centrate pe elevi și au ca scop creșterea unei generații armonios dezvoltate în conformitate cu 

sensibilitatea și gustul pentru frumos. Lucrurile frumoase se fac împreună. Partenerii principali, 

desigur sunt părinții, care își susțin copii, investind acum în educația lor. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport de activitate a Şcolii Sportive Teleneşti 

pe anii 2017-2018 
 

Obiectivul de bază al corpului didactic al Şcolii Sportive sunt: „ 

Modernizarea sistemului educaţional – condiţie de asigurare şi promovare a 

calităţii învăţămîntului.”  

 

Procesului educaţional a Şcolii Sportive pentru copii şi juniori Teleneşti pe 

perioada anului 2018 

 

                   Activitatea  şcolii sporive Teleneşti pe perioada anului 2018 s-a 

desfăşurat conform Regulamentului şcolilor sportive aporobat prin H.G.463 din 28 

aprilie 2006, Regulamentului intern, Planul de activitate pe anul 2018,în baza 

directivelor Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării a Republicii Moldova, 

indicaţiile şi dispoziţiile DGE Teleneşti. 

Din  anul 2017 Şcoala Sportivă a semnat Convenţia FMF în cadrul 

Proiectului „ Noi”. 

                 Pe parcursul anului 2018 în cadrul şcolii sportive au activat 21 de 

antrenori-profesori din ei 3 au grad didactic I şi 10 antrenori au gradul didactic II , cu 

28 de grupe de copii la diferite probe sportive unde au fost înmatriculaţi 463 de elevi: 

 

 Volei – 3 antrenori cu 4 grupe – 64 elevi 

 Fotbal – 12 antrenori cu 17 grupe – 288 elevi  

 Turism – 4 antrenori cu 4 grupe – 65 elevi  

 Taekwando – 2 antrenori cu 2 grupe – 31 elevi  

 Tenis de masă – 1 antrenor cu 1 grupă – 15 elevi 

               Elevii Şcolii Sportive pe parcursul anului 2018 au participat la diferite 

concursuri, campionate, turnee la diferite probe sportive organizate de Şcoala 

Sportivă, FMF, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, DGE Teleneşti şi cu elevii 

din alte şcoli sportive din R M. 

 Campionatul R. Moldova între copii şi juniori Devizia ,,B” Centru ediţia 2017-

2018, cu 4 categorii de vîrstă U – 18 ; U – 16; U – 14 ; U- 12 (locul II U-18, 

U-16) unde au fost menţionaţi toţi jucătorii cu diplome şi medalii. 

 Au participat la festivalul pentru copii „Respect Liga” pentru categoria de 

vîrstă U-12, din 19 jocuri au obţinut 14 victorii, 2 egalităţi şi 3 înfrîngeri. Toţi 

aceşti elevi au ocupat locul III la Turneul Republican de mini-fotbal  

„ Guguţă” 

 Au participat la proiectul FMF „GRASSROOTS” unde în colaborare cu 

Asociaţia de fotbal s-a organizat şi desfăşurat 3 festivale fotbalistice pentru 

copii cu vîrsta 9 – 10 ani. 

 Au participat la proiectul FMF  „LIVE YOUR GOALS”  unde au participat 

la  festivale fotbalistice preconizate pentru fete – zona „Centru”, jocuri de 

control unde de la şcoala noastră participă 8 fete. La etapa de totalizare echipa 

de fete a ocupat locul I în zona „Centru”. 



 Au participat la turnee tradiţionale de mini – fotbal  „V. Purice” – ediţia VII, 

„Ziua Poliţiei Naţionale” care se desfăşoară de 21 ani. 

 Turneul republican la lupta liberă în memoria eroilor căzuţi la datorie Şova 

Gheorghe şi Popa Nicolae şi-a luat începutul în 2014 de la şcoala sportivă şi s-

au desfăşurat 4 ediţii. 

 De ŞS Teleneşti s-a organizat şi desfăşurat 4 ediţii – Cupa Ambasadorului 

Slovaciei la TAEKWONDO WTF -21.04.2018 în Sărătenii - Vechi, unde 

elevii antrenaţi de antrenorii Grosu Vasile şi Alexandru Bîrcă au ocupat locul I 

pe echipă. Cinci sportivi sunt in selecţionata republicii la Taekwondo WTF. 

 Discipolii ŞS Teleneşti  joacă în echipele din republică : Ion Dragan  - membru 

al selecţionatei Moldovei sub 21 ani, Bulmaga Vicu - membru al selecţionatei 

Moldovei sub 15 ani, 

Obadă Cristi - membru al selecţionatei Moldovei la futsal, 

Botezatu Alexandru şi Zmuncilă Alexandru - sunt candidaţi în echipa 

naţională U-18 la futsal.ş. a. 

 Elevii Şcolii noastre continuă studiile şi măiestrie sportivă în liceele din ţara şi 

de peste hotare ca: 

Cotiujanu Ion – liceul cu program sportive din Constanţa. 

În liceul Municipal cu Profil Sportiv din Chişinău învaţă 6 elevi, ş.a. 

 

                 Bugetul scolii sportive Telenești pe perioada anului 2017 a fost 

planificat în sumă de 2116,5 mii lei,cheltuielile pe această perioada au 

constituit 95% din suma planificată. Tot pe parcursul anului 2017 prin decizia 

C.R Telenești fost alocați 270mii lei pentru reparația salii de sport. 

Cheltuielile au fost efectuate in conformitate cu soldurile alocate; cele mai 

importante cheltuieli au fost efectuate pentru; 

- energie termică au fost planificați 55.1 mii lei, sau cheltuit 54.7 mii lei 

- apa canalizare - 11 mii lei, cheltuiți 10.1 mii lei 

- deplasări - planificași 47.1mii lei, cheltuiți 47.0 mii lei 

- reparații capitale  sau planificat 335.0 mii lei sau cheltuit 330.1 mi lei 

- procurare combustibil - planificat 40.1 sau cheltuit 40.1 mii lei 

- pese de schimb 21.9 mii lei sau cheltuit 14.4 mii lei 

- materiale de construcții 24.1 sau cheltuit 24.0 mii lei 

- alte cheltuieli – planificat 39.3 mii lei sau cheltuit 39.3 mii lei 

- alte cheltuieli - 10 mii lei 

- salariul,impozitele, asigurările – se ridică la75% din bugetul scolii.                           

Necesităţile Şcolii Sportive 

 Cabinetul medical din incinta Şcolii Sportive necesita reparaţie capitală. 

 Cabine de duş pentru copii după antrenamente. 

 

                   Directorul ŞS Teleneşti:                                    Igor Legaci 

                 Teleneşti 2018 



  

                                                     
                                                          APROB: 

                                                 Alina  PASCARU, 

                                            Şef Direcție Generală Educație 

                                                            Teleneşti                                
                             

                               
 

 

 

    Despre  activitatea  Şcolii 

       raionale    de  Muzică 

          „academician  Gheorghe 

    Mustea „Telenești  în anul  

        de  studii    2017 – 2018. 

 

                       ADRESA    JURIDICĂ:  

Şcoala Raională  de  Muzică  „Academician  Gheorghe  Mustea” 

Or.      Teleneşti,  str,   31  August   11 

 

Director:     Ursul   Valentin   Eugen 

 

Telefon:  (258)  2  10  52:      2  28  66:   mob. 079274922   

                 Email: scoalademuzica@mail.ru 

 

 

Suprafaţa  totală:     -----------     417m.p. 

Săli   de  studii   -----------------   22 dintre care :  

Filiala Negureni  -  2 

Filiala Brînzeni   -  3 

Filiala  Sărăteni  --  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

   Şcoala   Raională  de  Muzică „Academician  Gheorghe  Mustea ”  Teleneşti  a  fost  

înfiinţată în  anul  1971.  Este  amplasată  în  incinta  Palatului  de Cultură  Teleneşti  

dat în exploatare în a. 1989  şi aflat  în  gestiunea  primăriei  Teleneşti,  în  bloc  

aparte  destinat  pentru  Şcoală  de Muzică  ocupînd  etajele  1 şi 2.     Şcoala  se  află  

la  gestiunea  Consiliului  Raional  Teleneşti,  Direcţia Educaţie. 

Şcoala  a fost numită în cinstea  lăutarului Vasile Barbu  ( Barbu Lăutaru)   în anul 

1990.  

             La  iniţiativa  unui  grup de părinţi  ai elevilor  şcolii,  domiciliaţi în s. 

Mîndreşti, Agrici  Nicoleta, Stratan  Ion, Ţarelea  Tudor,  Popa  Adela,  cu  susţinerea  

colectivului  şcolii de muzică  şi  a  Secţiei Cultură, Tineret, Sport  Teleneşti, prin  

Decizia  Consiliului  Raional  Teleneşti nr. 1/16  din 20 februarie  2014,  Şcoala  de  

Muzică „Barbu Lăutaru „ Teleneşti a  fost  redenumită  în  Şcoala   Raională de 

Muzică  „Academician  Gheorghe  Mustea”.   Academicianul  Gheorghe  Mustea  

este  pămîntean, originar  din  s.  Mîndreşti, r-l Teleneşti.  La  data  de  29  august  

2014, odată cu inaugurarea  Muzeului Raional, a  avut  loc   dezvelirea  oficială  a 

plăcii - basorelief a  academicianului Gheorghe  Mustea  şi  a  logotipului  nou  de  pe  

frontispiciul   şcolii de muzică, executate  în bronză  de  către  sculptorul  Zderciuc  

Ion, şef  Secţie  sculptură  la Fondul  artiştilor plastici  pe lîngă Ministerul Culturii al 

RM.  

Starea  tehnică  a  edificiului  este  satisfăcătoare. 

Genul de  activitate  al  şcolii de  muzică  este  instruirea  în  interpretare  muzical - 

instrumentală  şi  muzical - vocală. 

Instrumentele de  studiu  sunt:  pian, violină, acordeon, ţambal, saxofon, clarinet, 

trombă, fluier, xilofon, baterie. 

În  cadrul Şcolii  de  Muzică  există  3 filiale: 

                                 1. Filiala  Negureni.                                                     A fost  

înfiinţată  în  urma  reorganizării   Şcolii  de Arte,  care  activa  din  a.  2001 în satul  

vecin  Chiţcanii Vechi,  în Filială  a Şcolii  de Muzică  Teleneşti  şi  reamplasată  în  

incinta gimnaziul  Negureni, deoarece  în  urma  exodului  de cadre  şi  a micşorării  

numărului  de elevi  la    momentul  actual  nu  corespundea  cerinţelor  

regulamentare  de  funcţionare ca  Şcoală de Arte,  ci doar ca  Filială  a  Şcolii  de  

Muzică  .Reamplasată  din  incinta  Casei de Cultură  Chiţcanii Vechi  în  incinta  

gimnaziului  Negureni  a  fost  din  cauză că  cadrele  didactice  şi  contingentul  de  

elevi  sunt  din  satul  Negureni,  iar  Consiliile  Locale  Ciţcanii Vechi  şi  Negureni  

au  aprobat  acest  lucru  prin  deciziile  respective.  În  anul de studii  2017 – 2018  în   

filială au activat  2 profesori  la  specialităţile:    instrumente  aerofone --  profesor   

Guzun  Iurie, şi  disciplini muzical – teoretice, prof. Caşcaval Lilia,  La filială 

studiază 9 elevi în clasa de instrumente aerofone.   Starea  fizică  a  încăperilor  

filialei  este  satisfăcătoare. În  perioada  rece  există  încălzire  de  la  centrul  termic  

autonom  al  gimnaziului.  Clasele  instrumentale  sunt  asigurate  cu  instrumente  

muzicale,    trompetă, clarinet,  fluier    metronom,  pupitre  pentru  note,  crestomaţii  

de noteşi pian pentru clasa de disciplini muzical teoretice.   

                              2.   Filiala  Brînzeni. 



A  fost  înfiinţată  în  a. 2008  prin  Decizia  Consiliului  Local în urma   solicitărilor  

din  partea  populaţiei  şi  datorită  existenţei  cadrelor  didactice  în  localitate.Este  

amplasată în incinta  Casei  de Cultură . 

Starea  încăperilor  este  excelentă  în  urma  reparaţiei  capitale   a  Casei  de Cultură.  

În  anul de studii  2017 – 2018 au  activat  2  profesori, specialităţile  acordeon –  

profesor  Banari  Ioachim, şi obiecte muzical – teoretice  şi pian auxiliar  -- prof.  

Caşcaval  Lilia. Total  12  elevi.  Clasele  instrumentale  sunt  asigurate  cu  

instrumente  muzicale:  acordeon   2 unit., Pian  --  2 unit.,   ţambal, centru  muzical, 

metronom, pupitru  pentru  note, crestomaţii  de  note. În  perioada  rece  încălzirea  

este  de la  reţeaua  termică  a  Casei  de Cultură. 

 

                                  3.  Filiala   Sărăteni 

 

A fost înfiinţată în a. 2012 la solicitarea  şi  cu contribuţia  nemijlocită a  

Administraţiei Publice Locale în comun cu  administraţia  Liceului local.  Este  

amplasată în edificiul  Liceului Teoretic  „Vasile Anestiade”  din localitate.  

Din lipsa  cadrelor  didactice cu viză de reşedinţă în s. Sărătenii Vechi, care ar lucra 

în cadrul filialei, prin ordinul nr. 9 din 25.09.2015 al Secţiei Raionale  Cultură, 

Tineret şi Sport  Teleneşti, activitatea  filialei Sărătenii Vechi a fost temporar  

suspendată pînă la angajarea  unor  noi  cadre  didactice.   

                

                     ACTIVITATEA  INSTRUCTIV -  EDUCATIVĂ. 

 

Activitatea  colectivului  pedagogic în  scopul  atingerii  obiectivelor  trasate  s-a  

desfăşurat  în  anul  de studii  2017 - 2018  în  conformitate  cu  Planurile  de  

Învăţămînt  pentru  Şcolile  de  Muzică, planurile  de  activitate  pentru  anul  

respectiv  şi  a  planurilor  individuale  ale  cadrelor  didactice.   

      Pe  tot  parcursul  anului  de  învăţămînt  2017-2018 au activat 13 cadre didactice  

în bază permanentă, dintre care  7 persoane cu studii superioare , 4 persoane cu studii 

medii speciale,  1  persoană cu studii medii  speciale  necomplete.   Opt   cadre  

didactice  deţin  gradul  didactic  doi.  În anul curent a fost angajat un tînăr specialist, 

absolvent al Academiei de Muzică Teatru și Arte Plastice  în calitate de profesor 

clasa instrumente de percuție.  Exista 4  angajati  in calitate de personal tehnic 

auxiliar,  unul  din  ei  fiind  angajat  la  filiala  Brînzeni. Contingentul de elevi in 

anul curent a fost de 90  elevi. În anul de studii  2017-2018 au fost inmatriculati in 

clasa I  36  elevi. Pe parcursul anului de studii, din cauza  abandonării  şi a  

nereuşitei, au fost exmatriculati 6 elevi. In urma sustinerii examenelor au fost 

promovati in anul urmator 72  elevi.  In anul curent au absolvit Scoala de muzica 12 

elevi. Un elev a studiat în clasa cu orientare profesională. 

Pe tot parcursul anului de studiu 2017-2018  lucrul  metodic  a  fost  desfăşurat  la  un  

nivel  satisfăcător. Au  fost  petrecute  lecţii  deschise  în  secţiile  pian,  instrumente  

populare,  secţii  în  care  activează  de la  2  profesori.   Se  simte  necesitatea  de  a 

înfăptui  schimb  de  experienţă  cu  profesorii  din  alte  şcoli  şi  ar  fi  foarte  

binevenit  ca  acest  lucru  să fie  efectuat  centralizat  dar  nu  în  mod  bilateral   fiind  

lăsat  la discreţia fiecărei şcoli în parte.  Dar necătînd la toate neajunsurile,  ne 

străduim de a face faţă  cerinţelor care stau în faţa noastră ca instituţie de învăţămînt.   

Majoritatea  profesorilor  din  şcoală  sunt  cu  staj  pedagogic  înalt , inclusiv şi în 

cadrul  şcolii.  Petrcerea  lecţiilor  deschise  şi  asistările  reciproce  la  lecţii  în cadrul 



secţiilor şi în afara lor  fac ca fiecare profesor să fie mereu în căutarea  noilor 

mijloace şi metode de predare cu ajutorul cărora să fie obţinute rezultate înalte în 

instruire. În timpul examinării  elevilor (  la   colocviile  tehnice  de  toamnă şi 

primăvară, concertul academic  pentru semestrul I,  audierile  prealabile  ale  

programelor  de  absolvire, examenele de promovare şi absolvire)  care  le  organizăm 

preponderent în timpul vacanţelor, toţi profesorii  de la toate secţiile  sunt prezenţi la 

examinare, fiecare în parte î-şi expune părerea la aprecierea nivelului de interpretare 

al elevului  şi în rezultatul acestor  dezbateri  se atribuie note  elevilor  la  evaluare.În  

aşa mod  fiecare elev al şcolii este  apreciat de către toţi profesorii din şcoală  la toate 

evaluările din cursul anului de învăţămînt. Începînd  cu  trimestrul doi al anului de 

studii curent, datorită înbunătăţirii bazei tehnice, a fost  posibilă efectuarea  fixaţiei 

video a tuturor formelor  de  evaluare, ceea ce  a contribuit esenţial la aprecierea  

obiectivă  şi imparţială a rezultatelor  elevilor, fiindu-le  atribuite  notele  

corespunzătoare.   Practicăm acest lucru din considerentele că este insuficient ca doar  

doi  profesori, din care este constituită secţia respectivă, să examineze elevii din 

secţia dată pe tot parcursul  anului de sdudii.   Aceasta  duce la o atitudine mai 

serioasă şi responsabilă  faţă de programa de studiu  şi din partea  elevilor,  obţinînd  

rezultate înalte la formele de evaluare. 

   Asistarea  tuturor profesorilor la  examinarea elevilor  involuntar impune profesorii 

la o „competiţie”  sănătoasă în obţinerea, la nivelul claselor sale, a rezultatelor înalte 

în interpretare  a majorităţii elevilor, mobilizîndu-i  la fel şi pe ei în această „ 

competiţie”.  Deacum clasele instrumentale  concurează între ele nu doar în cadrul 

secţiei, ci şi în cadrul întregii şcoli.  Un factor important  în obţinerea rezultatelor 

înalte în instruire î-l constituie şi  gradul de calificare al cadrelor didactice,  stajul de 

activitate pedagogică.  Opt  profesori din şcoală deţin gradul didactic doi. Majoritatea 

pedagogilor au staj de muncă  pedagogică peste zece ani.              În  şcoală în anul de 

studii 2017 – 2018 au activat colectivele: Orchestra de instrumente populare, cond. 

Bogdan Vitalie, orchestra de acordeoane, prof. Josan Andrei şi orchestra de 

instrumente aerofone  cond. Ursul Valentin  

    Multe dintre  cadrele  didactice,  în anul curent  de  studii,  au participat la  

activităţi instructiv – metodice  organizate  de  către   Centrul Metodic Republican  

ca:   

1. Master clas  pentru  profesori  şi  elevi „ Orchestra  de  muzică populară” şi  

„Teoria  şi  arta  muzicii”, desfăşurate la 14.11.2017 în incinta Colegiului 

Republican de Muzică „Ştefan Neaga” or. Chişinău. 

2. Atelierul de interpretare muzicală „ Impactul studiului materialului tehnic  

asupra  formării competenţelor interpretativ – artistice  ale  viitorilor 

pianişti”, desfăşurat în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” or. Bălţi la 

15.11.2017. 

3. Lecţiile  de Master – clas  pentru profesorii de pian, instrumente aerofone, 

instrumente populare, instrumente cu corzi  de la instituţiile de învăţămînt  

artistic  complementar,  desfășurate în Colegiului Republican de Muzică 

„Ştefan Neaga”or. Chişinău, Școala de Muzică Sîngerei, Școala de muzică 

”George Enescu” or. Bălți, Școala de Muzică or. Drochia,  Liceul Teoretic 

”I. Creangă or. Chișinău, Universitatea de Stat ”A. Russo” or. Bălți,  Școala 

de Arte ”A. Stîrcea” or. Chișinău  și altele.         

         De rînd cu lucrul metodic, în anii de studii  2017-2018 



s-a  desfăşurat şi activitatea   concertistică extraşcolară a colectivului  şcolii  în 

componența orchestrelor, ansamblurilor instrumentale cît și  în plan individual.  

       Elevii  şi profesorii Şcolii de Muzică, în componenţa acestor  ansambluri, 

orchestre, de elevi şi mixte, au participat cu evoluări concertistice  la toate  activităţile 

cultural - artistice de rang raional și local  organizate şi desfăşurate de către Secţia 

Cultură a Consiliului Raional, Direcția Generală Educație Telenești,  Palatul de 

Cultură, Biblioteca Publică”V. Alexandri”, Muzeul Raional de Istorie și Etnografie 

Telenești, Instituțiile de Învățămînt din oraș și primăriile din raion.   

  A  devenit tradiţie  desfăşurarea în şcoală  a  carnavalului de Anul Nou  la care 

participă  părinţii elevilor şi mulţi copii din afara şcolii noastre .  

O  apreciere  înaltă a fost  dată  de către  părinţi  concertului  prezentat  de  către  

elevi  în faţa părinţilor   cu prilejul  zilei  de  8  Martie. Toate  aceste  acţiuni în 

ansamblu  contribuie la sporirea  interesului elevilor către şcoală, la formarea unei 

imagini atrăgătoare  pentru copii din localitate  care sunt potenţialii  elevi  ai  şcolii  

de muzică. 

 

               BAZA        TEHNICO  -  MATERIALĂ: 
 Baza tehnică – materială  a școlii  este la un nivel    satisfăcător. În anul  2017 au fost 

scimbate geamurile  în sumă de cca 150000 lei.    A  fost înființat un studiou de  

înregistrări  sonore  prin replanificarea  unei  încăperi  depozitare  în sumă de cca  94 

mii lei.   La fe au fost procurate draperii și jaluzele în sumă  de cca 44 mii lei.  

Totodată au fost achiziționate  și piese de rezervă pentru echipamentul  centralei 

termice a școlii în sumă de 18500 lei.  Restul cheltuielilor în a. 2017 au fost de 

întreținere și reparații cosmetice.   Achizițiile de mărfuri susmenționate au fost posibil 

de realizat doar la finele anului bugetar 2017, din contul economiilor la salariu 

datorită funcțiilor vacante pentru filiala Sărăteni  și a tinerilor specialiști solicitați 

pentru anul de studii 2017 – 2018, pentru care au fost planificate surse financiare însă 

ei nu au sosit  la  destinație conform repartizării în cîmpul muncii.  

       Începînd  cu a. 2017, din sursele destinate  pentru mărfuri și servicii se  asigură  

și activitatea filialelor   odată cu încheierea contractelor de comodare cu primăriile 

respective.       În anul 2018  la acest capitol au apărut necesități în cheltuieli 

suplimentare majore,  din cauza deteriorării acoperișului școlii, ceea ce a dus deja la 

cauzarea pierderilot materiale din cauza acestui fapt, fiind necesare reparații 

interioare neprevăzute,  care se pot efectua  doar după reparația acoperișului.                                  

 

     ASIGURAREA  CU  INSTRUMENTE  MUZICALE, MIJLOACE  

TEHNICE, ECHIPAMENT MUZICAL, LITERATURĂ  DIDACTICĂ. 

   La finele anului bugetar  2017  la acest capitol  s-a achiziţionat: 

  --  Instrumente muzicale  pentru filiale, orchestra de fanfară și clasele instrumentale  

în sumă de 149500 lei.  Datorită faptului existenței a două filiale,  crește mult 

necesitatea asigurării cu instrumente muzicale, deoarece elevi în clasele de studii sunt  

de  vîrstele  cuprinse între 8 și 18 ani. Astfel, conform cerințelor metodice, sunt 

necesare instrumente  muzicale  de minimum 3mărimi(dimensiuni): mici, medii și 

mari.  În sediul de bază  a  școlii  aceleași instrumente se pot folosi la mai multe clase 

succesiv, pe cînd la filială  doar la o singură clasă.   În așa fel  din an în an  se depun 

eforturi pentru asigurarea minimului necesar de instrumente  muzicale, un 

impediment în cale fiind și costul înalt al lor  cît și  întreținerea și  reparațiile. 



---- mijloace  tehnice  şi  echipament  muzical  de amplificare  sonorizare și 

înregistrare  în studioul de înregistrări sonore, accesorii  și consumabile pentru 

instrumentele muzicale în  sumă de cca 90 mii lei  

      Profesorilor   le-au    fost    oferite     toate     materialele necesare    pentru    

confecţionarea    mijloacelor    ilustrative    şi amenajarea    claselor   cu     ele.                     

  

                                      

                             

                       REALIZĂRI   ŞI PERFORMANŢE 
Este  un  lucru  foarte important şi necesar oferirea  posibilităţii elevilor  dotaţi  de a 

participa la diverse  concursuri de diferite ranguri, care constituie un mare stimul 

pentru ei.  Dar suntem convinşi  că primele condiţii de  competiţie şi stimulare este 

necesar de a  le oferi  tuturor elevilor mai întîi în cadrul şcolii de muzică. La 

concursurile republicane trebuie să participe  elevii cu  cele mai înalte  performanţe. 

Astfel,  cei mai dotați elevi,  au participat la următoarele Concursuri de diverse  

ranguri: 

----   Concursul Internațional al Tinerilor Interpreți ” Antonina Lucinschi”, noiembrie 

2017 or. Chișinău, 

----    Concursul Republican al Tinerilor  Violoniști, mai 2017  or. Călăraș, 

----    Concursul  Orchestrelor de muzică populară, martie 2018 or. Leova, 

----   Concurs Republican ”Mărgăritar  Sonor”, mai 2018 or. Bălți, 

-----  Concurs Internațional de Interpretare Artistică ” Speranțele Muzicii Naționale” 

or. Drochia, mai 2018.     

      În scopul stimulării copiilor talentați ce obțin performanțe înalte la studii, 

compozitorul  Academician  Gheorghe Mustea, numele căruia îl  deține școala de 

muzică,  a  instituit, începînd cu anul de studii 2018 – 2019,  două burse  în sumă  a  

cîte  300(trei sute)  lei lunar.  

        La momentul actual patru absolvenți ai școlii studiază în instituțiile de profil  din 

republică.   Sperăm că  după absolvirea  instituţiilor de  învăţămînt  aceşti  tineri vor 

reveni la baştină şi se vor încadra  în  şcoala  noastră.   

Contingentul  de elevi ai Şcolii de muzică „ Academician  Gheorghe  Mustea” 

Teleneşti în anul  de  studii     2017 – 2018 
 

 Total   elevi -----------------------------------  90   dintre  care: 

 

                         Înmatriculaţi în 2017 

 

Pian    --------  6  elevi 

Acordeon  ------  15  elevi 

Instrumente  aerofone  --     5 elevi 

Violină   ---------------------     5  elevi 

Ţambal    ---------------------- 0 elev 

Instrumente de percuție  ----   5elevi 

                  Total  înmatriculaţi ---    36  elevi 

                              

                    Promovaţi 

 

Pian  -------------   18 elevi 



Acordeon  -------   25 elevi 

Violină  ----------    11 elevi 

Ţambal  ----------   2   elevi 

Instr. aerofone şi percuţie--  16  elevi 

                  Total  promovaţi ----  72 elevi 

 

                        

                               Exmatriculaţi 

 

Acordeon  ---------  3  elevi 

Instrumente  aerofone -  1 elev 

Pian  -------------            1 elev 

Instr. cu corzi  --------    1 elev 

                 Total  exmatriculaţi  -----  6 elevi 

 

                             Absolvenţi: 
 

Acordeon  -------------    4  elevi 

Pian   --------------------   5  elevi 

Instr. aerofone  ----------------------  2  elevi 

Țambal  -----------------------------  1 elev 

                    Total   absolvenţi------  12 elevi. 

                   

          Total   general -----   90  elevi       

 

Pian ---------------------------------------------   24 

Acordeon ---------------------------------------  32 

Violină  -----------------------------------------  12 

Ţambal  ----------------------------------------    3 

Instrumente  aerofone  ------------------------- 14 

Instrumente de percuție  --------------------  5  

Cadrele didactice  din Şcoala  de Muzică „ Academician  Gheorghe  Mustea”   

Teleneşti  în anul de studii 2017 – 2018 : 

 

Total cadre didactice ----------------------------    13 

Cu studii  superioare -----------------------------    7 

Cu studii  medii  speciale  ------------------------  4 

Cu  studii medii speciale  necomplete  ----------  1 

Cu  studii medii  ------------------------------------  1 

Deţin grad didactic II  ------------------------------ 8 

                       Conform  stagiului  pedagogic: 

Pînă  la  5  ani  ---------------1 pers. 

Între  5  şi 10 ani  ----------------  2  pers. 

Între 10  şi 15 ani  --------------      6  pers. 

Între 15  şi 20  ani  ----------------  0 pers 

Peste  20  ani -----------------    4 pers. 

 



În plan general considerăm  situaţia din Şcoala de Muzică satisfăcătoare.  Reieşind 

din volumul bugetului şi din dinamica pozitivă de dezvoltare a lui, va fi posibilă   

redresarea în continuare a bazei tehnico  materiale, a eficientizării procesului de 

instruire şi a extinderii reţelei de filiale. 

 Odată cu creşterea continuă a remunerării  cadrelor didactice şi a redresării bazei 

tehnico materiale, apare necesitatea firească de a atrage o atenţie mai sporită  

îmbunătăţirii  calităţii  activităţii educaţionale  a  colectivului.  Sperăm la 

îmbunătăţirea  activităţii metodice  odată cu relansarea  Centrului   Metodic  

Republican.   

   Pentru  viitor suntem dispuşi de a mobiliza  întregul potenţial,  fizic social şi 

intelectual al colectivului pedagogic, în obţinerea  rezultatelor înalte  în instruirea  

elevilor, ceea ce  va contribui decisiv la  formarea  imaginii  şcolii în societate, şi  va 

motiva  faptul  existenţei şi activităţii noastre.                 

 

 

Director  Şcoala Raională de Muzică                               Valentin  Ursul 

„ Academician Gheorghe  Mustea”  

                or. Teleneşti                                           

       

01  iunie  2018. 

 

 

 


