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I. Date generale cu referire la instituția de învățământ profesional tehnic 
 
1.1 Profilul instituției de învățământ 
 
Denumirea instituției de învățământ: Centrul de Excelență în Educație Artistică ,, Ștefan Neaga”. 

Fondator: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  al Republicii Moldova. 

Tipul programelor de studii: programe de formare profesională tehnică postsecundară, 

nivelul IV ISCED. 

Anul fondării: 1945. 

Anul ultimei reorganizări: 2016, Hotărârea Guvernului nr. 851 din 08.07.2016 

Adresa juridică :3505 MD 2043, mun. Chișinău, str. Hristo Botev, 4; Filiala Tvardița – MD 20, or. 

Tvardița, raionul Taraclia, str. I. Gagarin, 18. 

E-mail:ceneaga@gmail.com; cmneaga@mail.ru 

Web: www. ceneaga.md  

Telefon: 0(22) 56-00-58; 0(22) 77-84-14. 

Anul aprobării planului de dezvoltare strategică a instituţiei de învăţământ – 2016. 

Acreditarea instituţiei de învăţământ:  nr. HG – 331, data – 23.02.2006. 

 

Scurt istoric:  
    Conform datelor din arhivă , deschiderea în anul 1945 a Colegiului de muzică din Chişinău a fost 

o continuare a primului colegiu de muzică din Basarabia care a funcţionat între anii 1900-1930. 

Colegiul de muzică a fost fondat iniţial ca Școală profesională de muzică şi coregrafie prin 

Hotărârea Sovietului Comisarilor Poporului din URSS nr.1413 din 22 martie 1945. În primăvara 

anului 1955, în baza hotărârii Sovietului Miniştrilor al RSSM nr. 201 din 9 aprilie, Colegiului  i se 

conferă numele talentatului compozitor şi dirijor Ştefan Neaga. Prin Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova nr.350 din 17 iunie 1991 și ordinul Ministerului Culturii Republicii Moldova 

nr.165 din 23 iunie 1991 instituţia se reorganizează în Colegiul Republican de Muzică „Ştefan 

Neaga”. 

Din anul 1996 în satul Tvardiţa, raionul Taraclia, s-a constituit o filială  cu secţiile Instrumente 

populare bulgărești şi Coregrafie. 

Prin Hotărârea de Guvern nr.851 din 08.07.2016 Colegiul de muzică “Stefan Neaga” a fost 

reorganizat prin transformare în Centrul de excelenţă în educaţie artistică “Ştefan Neaga”. 

Urmează în perspectivă, conform prevederilor articolelor 65, 83, 114,115 și 123 din Codul 

Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 și a Metodologiei de evaluare externă a 

calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a 

instituției de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă să se inițieze proceduri 

de evaluare externă a calității în vederea acreditării programelor de studii și a instituției de 

învățământ.În conformitate cu Ordinul Ministerului  Educației,Culturii și Cercetării al Republicii 

Moldova nr. 1014 din 02.07.2018 cu privire la planul de acțiuni a evaluării externe a programelor 

de formare profesională tehnică în instituțiile de învățământ profesional tehnic, procedura de 

evaluare externă a instituției se va desfășura în perioada semestrului I, anul 2020. 

 Statutul – persoană juridică (executor secundar de buget). 

1.2 Structura instituției de învățământ profesional tehnic 

     Structura instituţiei de învățământ profesional tehnic este reflectată în Organigrama instituției de 

învățământ care indică organele administrative și subdiviziunile din cadrul CEEA “Ștefan Neaga”: 
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Organigrama  instituției 
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Organe administrative din CEEA “Ștefan Neaga“ sunt: 

 

 Consiliul profesoral; 

 Consiliul de administraţie; 

 Consiliul metodico-ştiinţific; 

 Consiliul artistic; 

 Consiliul elevilor; 

 Comisia de etică. 

Subdiviziunile din cadrul instituției de învățământ profesional tehnic sunt: 

 Secții didactice; 

 Catedre; 

 Comisia de Evaluare Internă și Asigurare a Calității (CEIAC). 

Conducerea CEEA „Şt. Neaga” este realizată de către Directorul instituţiei –  Gheorghe Perju, 

Dr., Om Emerit, GDS. 

Activitatea instructiv-didactică  a CEEA a fost  monitorizată  de către Directorul - adjunct Iana 

Manoila profesor, GDI. 

Director-adjunct activitate educativă - Ion Vasiliu,profesor, GDS. 

Director adjunct Fililala Tvardița – Ala Cara, profesor, GD II. 

1.3 Caracteristica programelor de formare profesională ale instituției de învățământ 

     Informația generală cu referire la programele de formare profesională ale instituției de 

învățământ este inclusă în tabelul nr. 1: 

 

 

Nr.  

d/o 

Nivelul 

de 

programului 

de formare 

profesională 

 

Domeniul de 

formare  

profesională 

 

Codul 

specialității 

 

 

Specialitatea 

 

Nr. 

de 

credite 

de 

studii 

 

Durata  

programului 

1 Nivelul IV 215 Muzică și 

arte teatrale 

 

21510 

 

Canto 

 

120 

 

4 ani 

2 Nivelul IV 215 Muzică și 

arte teatrale 

 

21520 

Interpretare 

Instrumentală 

 

120 

 

4 ani 

3 Nivelul IV 215 Muzică și 

arte teatrale 

 

21540 

Dirijare  

corală 

 

120 

 

4 ani 

4 Nivelul IV 215 Muzică și 

arte teatrale 

 

21560 

 

Muzicologie 

 

120 

 

4 ani 

5 Nivelul IV 215 Muzică și 

arte teatrale 

 

21570 

 

Dans 

 

120 

 

4 ani 

Tabelul nr. 1 
 

     CEEA „Ștefan Neaga” în anul de studii 2017-2018 a continuat acţiuni în vederea implementării 

reformei curriculare, restructurării activităţii tuturor compartimentelor, impulsionării parteneriatului 

cu familia, consolidării statutului social al profesorului, elevului, informatizării învăţământului la 

următoarele specialităţi şi calificări: 

 Specialitatea 21510 Canto, 

calificarea 265213 Artist vocalist; 

 

 Specialitatea 21520 Interpretare Instrumentală, 
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calificarea 265231 Instrumentist (studii medii); 

 

Specialitatea 21540 Dirijare Corală, 

calificarea 265227 Dirijor; 

 

Specialitatea 21560 Muzicologie, 

calificarea 265237 Muzicolog; 

 

Specialitatea 21570 Dans, 

calificarea 265308 Maestru dans. 

 

1.4 Cadrul juridic al instituției de învățământ profesional tehnic 

 

1. Codul Educației al Republicii Moldova, Cod nr.152 din 17.07.2014; 

2. Codul Muncii al Republicii Moldova, nr.154 din 28.03.2003, cu modificările ulterioare; 

3. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 “Educația 2020”, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.944 din 14.11.2014; 

4. Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.97 din 14.02.2013; 

5. 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; 

6. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic 

postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.550 din10 

iunie 2015, MO al Republicii Moldova, 2015 nr.206-210 art.1362; 

7. Cadrul de referință al Curriculumului pentru învățământul profesional tehnic, aprobat prin 

OMEnr.1128 din 26 noiembrie 2015; 

8. Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, în 

baza Sistemului de Credite de Sudii Transferabile, aprobat prin OME nr.1205 din 16. 12. 2015; 

9. Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic postsecundar și 

postsecundar nonterțiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin ordinul 

Ministerului Educației nr.234 din 25 martie 2016; 

10. 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; 

11. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul  general,profesional tehnic și din 

cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică, aprobat prin ordinul Ministerului Educației,Culturii 

și Cercetării  nr.62 din 23.01.2018; 

12. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la programe de formare profesională 

tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară, Anexa nr.2 la Ordinul nr. 894 din 12.06.2018; 

13. Instrucțiunea privind organizarea și desfășurarea examenului de calificare în învățământul 

profesional tehnic postsecundar, aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr.517 din 31.05.2016; 

14. Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare, Anexa nr.1 la Ordinul 

MECC nr. 1127 din 23.07.2018; 

15. Regulamentul cu privire la examenul național de Bacalaureat, aprobat prin Ordinul MECC nr. 47 

din 23 ianuarie 2018 ; 

16. Hotărârea Guvernului Nr. 1016 din  23.11.2017 cu privire la aprobarea Cadrului naţional al 

calificărilor din Republica Moldova; 
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17. Hotărârea Guvernului Nr. 616 din  18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare 

externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de 

studii şi a instituţiilor de învățământ profesional tehnic, superior şi de formare continuă şi a 

Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii  

programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare 

continuă; 

18. Statutul CEEA «Ștefan Neaga», Ministerul Justiţiei al RM, decizia nr.157 din 06.06.2017, 

înregistrat cu nr.8058 la 06.06.2017; 

19. Planul strategic de dezvoltare instituțională pentru perioada 2016-2021, proces verbal nr. 1 din 

01.09.2016; 

20. Regulament de ordine internă al CEEA «Ștefan Neaga», Proces verbal nr.2 al Ședinței 

Consiliului Profesoral din 21.09.2017; 

21. Regulament de organizare și funcționare a comisiei pentru evaluarea  internă și asigurarea 

calității în CEEA «Ștefan Neaga»;Proces verbal nr.11 al Ședinței Consiliului Profesoral din 

26.06.2016; 

22. Regulamentul de organizare şi funcţionare a programelor de formare profesională tehnic 

postsecundară  în cadrul Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Educație Artistică ”Ștefan 

Neaga”, Proces verbal nr.2 al Ședinței Consiliului Profesoral din 21.09.2017; 

23.Plan managerial  al Centrului de Excelență în Educație Artistică  „Ștefan Neaga”pentru anul de 

învățământ 2017-2018,Proces verbal nr.2 al Ședinței Consiliului Profesoral din 21.09.2017; 

24. Regulamentul  de organizare și funcționare a Consiliului profesoral în CEEA „Ștefan 

Neaga”,Hotărârea CA, proces-verbal nr.6 din 25.10.2018; 

25. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de administrație în CEEA „Ștefan 

Neaga”Hotărârea CA, proces-verbal nr.6 din 25.10.2018; 

26. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului metodico- ştiinţific în CEEA „Ștefan 

Neaga”,Hotărârea CA, proces-verbal nr.6 din 25.10.2018; 

27. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Artistic în CEEA „Ștefan 

Neaga”,Hotărârea CA, proces-verbal nr.6 din 25.10.2018; 

28. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de etică în CEEA „Ștefan 

Neaga”,Hotărârea CA, proces-verbal nr.8 din 19.12.2018; 

29.Regulamentul de organizare și funcționare a Secției didactice în CEEA „Ștefan Neaga”,Hotărârea 

CA, proces-verbal nr.6 din 25.10.2018; 

30. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului resurse umane în CEEA „Ștefan 

Neaga”,Hotărârea CP, proces-verbal nr.6 din 25.10.2018; 

31. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului financiar- contabil în CEEA „Ștefan 

Neaga”,Hotărârea CP, proces-verbal nr.6 din 25.10.2018; 

32.Regulamentul de organizare și funcționare a Catedrei în CEEA „Ștefan Neaga”,Hotărârea CP, 

proces-verbal nr.6 din 25.10.2018; 

33.Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii și Fonotecii în CEEA „Ștefan Neaga”, 

Hotărârea CP, proces-verbal nr.6 din 25.10.2018; 

34. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului elevilor în CEEA „Ștefan Neaga”, 

Hotărârea CP, proces-verbal nr.6 din 25.10.2018; 

35. Regulamentul de funcționare a căminelor CEEA „Ștefan Neaga”, Hotărârea CP, proces-verbal 

nr.6 din 25.10.2018; 

36.Regulamentul privind evaluarea, notarea rezultatelor şcolare şi promovarea elevilor în CEEA 

„Ștefan Neaga”, Hotărârea CP, proces-verbal nr.6 din 25.10.2018; 

37. Regulamentul de organizare și desfășurare a stagiilor de practică în CEEA „Ștefan 

Neaga”,Hotărârea CA, proces-verbal nr.5 din 17.04.2019; 
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38.Regulamentulde evaluare internă a programelor de formare profesională în cadrul CEEA „Ștefan 

Neaga”,Hotărârea CA, proces-verbal nr.5 din 17.04.2019; 

39.Regulamentul de organizare și desfășurare a procesului educațional la programele de formare 

profesională de nivelul 4 ISCED în cadrul CEEA „Ștefan Neaga”,Hotărârea CA, proces-verbal nr.5 

din 17.04.2019; 

40. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului metodic în CEEA „Ștefan 

Neaga”,Hotărârea CP, proces-verbal nr.6 din 25.10.2018; 

41. Regulamentul cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor în CEEA „Ștefan 

Neaga”,Hotărârea CA, proces-verbal nr.5 din 17.04.2019. 

 

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

 

2.1 Informaţie cu referire la numărul grupelor de elevi 

 

     În anul de studii 2018-2019 în instituție au beneficiat de instruire la programe de nivelul IV 49 

grupe de elevi. 
 
Numărul grupelor de elevi pe specialități și ani de studii este reflectat în tabelul nr.2: 

 

Nivelul 

programului 

de formare 

profesională 

 

Specialitatea/ 

Calificarea 

 

Inclusiv 

pe 

anii de studii 

 

Limba 

de 

instruire 

 

 

 

 

 

 

Nivelul 

IV 

 

Interpretare instrumentală 

Instrumente aerofone și de percuție 

anul I – 13 

anul II – 15 

anul III – 11 

anul IV - 13 

 

română 

 

Interpretare instrumentală 

Instrumente populare 

anul I – 25 

anul II – 18 

anul III – 12 

anul IV - 15 

 

română 

 

Interpretare instrumentală 

Pian 

anul I – 3 

anul II – 5 

anul III – 11 

anul IV - 5 

 

română 

 

Interpretare instrumentală 

Instrumente cu corzi 

anul I – 10 

anul II – 9 

anul III – 11 

anul IV - 13 

 

română 

 

 

Dirijare corală 

anul I – 10 

anul II – 10 

anul III – 6 

anul IV - 9 

 

română 

 

 

Canto 

anul I – 16 

anul II – 16 

anul III – 22 

anul IV - 11 

 

română 

Muzicologie anul I – 3 

anul II – 2 

anul III – 3 

anul IV - 2 

 

română 

 

Interpretare instrumentală 

Instrumente populare bulgărești 

anul I – 6 

anul II – 3 

anul III – 4 

anul IV - 4 

 

 rusă 

 

 

anul I – 6 

anul II – 5 

 

rusă 
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Dans anul III – 5 

anul IV - 2 

Tabelul nr. 2 

 

2.2 Informația cu privire la contingentul de elevi ai instituției de învățământ 
 

      La începutul anului de studiu 2018-2019 (01.10.2018) contingentul de elevi numără 334de elevi, 
din ei 269elevi şi-au făcut studiile în bază de buget şi 65elevi – în bază de contract.  
Contingentul de elevi pe ani de studii și formă de instruire la 01.10.2018este reflecta tîn 
următorul tabelul nr. 3: 

Tabelul nr. 3 

Nivelul 

programului 

de formare 

profesională 

 

 

Specialitatea/ 

Calificarea 

 Nr. 

total 
de 

elevi 
 

 

Inclusiv pe 
anii de studii 

Din ei 

 

buget 

 

contract 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nivelul IV 

Interpretare 

instrumentală 
Instrumente 

aerofone și de 
percuție 

 

 

52 

anul I – 13 

 anul II – 15 

  anul III – 11 
 anul IV - 13 

anul I – 13 

anul II – 12 

   anul III – 10 
  anul IV - 11 

anul I – 0 

 anul II – 3 

  anul III – 1 
 anul IV - 2 

Interpretare 

instrumentală 
Instrumente 

populare 

 

 

70 

anul I – 25 

anul II – 18 

anul III – 12 

anul IV - 15 

anul I – 21 

anul II –15 

anul III – 10 

anul IV - 13 

anul I –4 

anul II –3 

anul III –2 

anul IV - 2 

Interpretare 

instrumentală 
Pian 

 

24 

anul I –3 

anul II –5 

anul III –11 

anul IV - 5 

anul I –3 

anul II –5 

anul III –8 

anul IV - 5 

anul I – 0 

anul II – 0 

anul III –3 

anul IV - 0 

Interpretare 

instrumentală 
Instrumente cu 

corzi 

 

43 

anul I –10 

anul II – 9 

anul III –11 

anul IV - 13 

anul I –10 

anul II – 8 

anul III –10 

  anul IV - 13 

anul I – 0 

anul II –1 

anul III –1 

anul IV - 0 

 
Dirijare corală 

 
35 

anul I – 10 

anul II –10 

anul III –6 

anul IV - 9 

anul I – 8 

anul II –6 

anul III – 6 

anul IV - 6 

anul I –2 

anul II –4 

anul III –0 

anul IV - 3 

 
Canto 

 

65 
anul I – 16 

anul II – 16 

anul III – 22 

anul IV - 11 

anul I –9 

anul II –7 

anul III –11 

anul IV - 4 

anul I – 7 

anul II –9 

anul III –11 

anul IV - 7 

Muzicologie 10 anul I – 3 

anul II – 2 

anul III – 3 

anul IV - 2 

anul I – 3 

anul II – 2 

anul III – 3 

anul IV - 2 

anul I – 0 

anul II – 0 

anul III – 0 

anul IV - 0 

Interpretare 

instrumentală 
Instrumente 

populare 
bulgărești 

 

 

17 

anul I – 6 

anul II – 3 

anul III – 4 

anul IV - 4 

anul I – 6 

anul II – 3 

anul III – 4 

anul IV - 4 

anul I – 0 

anul II – 0 

anul III – 0 

anul IV - 0 

 
   Dans 

 

18 
anul I – 6 

anul II – 5 

anul III – 5 

anul IV - 2 

anul I – 6 

anul II – 5 

anul III – 5 

anul IV - 2 

anul I – 0 

anul II – 0 

anul III – 0 

anul IV - 0 

Total  334 anul I – 92 

anul II – 83 

anul III – 85 

anul IV - 74 

anul I – 79 

anul II – 63 

anul III – 67 

anul IV - 60 

anul I –13 

anul II –20 

anul III – 18 

anul IV - 14 
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2.3 Informația cu privire la dinamica contingentului de elevi al instituției de învățământ 

profesional tehnic 

 

Pe parcursul anului şcolar au fost exmatriculaţi 17 elevi, dintre care: 
 
12 elevi – pentru nereușită academică; 

5 elevi – la solicitare proprie; 

2 elevi – plecați în concediu academic. 
 

Au finalizat anul  de studii  2018-2019 –  253 elevi ai anilor  I – III de studii. 

69 de elevi au finalizat studiile la Programele de formare profesională și au fost declarați absolvenți. 

 

2.4 Informație cu privire la numărul de elevi înmatriculați în anul curent 

 

   Numărul total de elevi înmatriculați la programe de nivelul IV, pe forme de studii și categorii este 

reflectat în tabelul nr.4: 

 

Admiterea 

conform 

planului de 

înmatriculare 

Inclusiv Inclusiv, din numărul elevilor înmatriculați la nivel IV 

Nr. de elevi 

înmatriculați la 

programe de 

nivel IV 

N
u

m
ăr

u
l 

el
ev

il
o

r 
ră

m
aș

i 
fă

ră
 o

cr
o

ti
re

  

p
ăr

in
te

as
că

 

N
u

m
ăr

u
l 

el
ev

il
o

r 
d

in
 r

ai
o

an
el

e 
d

e 
es

t 

N
u

m
ăr

u
l 

el
ev

il
o

r 
cu

 d
ez

ab
il

it
ăț

i 

Inclusiv 

T
o

ta
l 

B
u

g
et

 

C
o

n
tr

ac
t 

T
o

ta
l 

B
u

g
et

 

C
o

n
tr

ac
t 

D
ez

ab
. 

d
e 

g
ra

d
 

se
v

er
 (

g
r.

1
) 

D
ez

ab
. 

d
e 

g
ra

d
 

ac
ce

n
tu

at
 (

g
r.

 2
) 

D
ez

ab
il

it
at

e 
m

ed
ie

  
  

  

(g
r.

 3
) 

101 79 22 94 78 16 0 0 1 0 1 0 

Tabelul nr.4 

2.5 Informația cu privire la numărul de elevi absolvenți 
  
Au fost admiși la examenele de absolvire a CEEA “Ștefan Neaga” 70 de candidați: 
 

 47 elevi la specialitatea „ Interpretare instrumentală”, dintre care 44 au făcut studiile cu 

finanțare din bugetul de stat și 3 - cu taxă de studii;

 11 la specialitatea „Canto ”, dintre care 4 au făcut studiile cu finanțare din bugetul de stat și 7- 

cu taxă de studii;

 2 la specialitatea „Muzicologie  ”, dintre care 2 au făcut studiile cu finanțare din bugetul de 

stat ;

 9 la specialitatea „Dirijare Corală”, dintre care 6 au făcut studiile cu finanțare din bugetul de 

stat și 3 – cu taxă de studii;

 1 la specialitatea „Dans”, dintre care 1 au făcut studiile cu finanțare din bugetul de stat.
 

Au promovat examenele de absolvire – 69 candidați. 
 

    Informația cu privire la elevii absolvenți ai anului de studii 2018-2019 este prezentată în tabelul 

nr.5: 
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Specialitatea Nr. 

elevilor 

admiși 

Nr. de 

elevi  

absolvenți 

 

Inclusiv 

buget 

 

Inclusiv 

contrac

t  

 

 

Inclusiv  

băieți 

 

Inclusiv 

fete 

% 

Absol.  

din nr. 

celor 

admiși 

inițial 

Interpretare 

instrumentală 
Instrumente aerofone și 

de percuție 

13 12 10 2 11 1 75% 

Interpretare 

instrumentală 
Instrumente populare 

13 13 12 1 10 3 76,47% 

Interpretare 

instrumentală 
Pian 

5 5 5 0 1 4 83,33% 

Interpretare 

instrumentală 
Instrumente cu corzi 

12 12 12 0 7 5 100% 

 
Dirijat coral 

9 9 6 3 1 8 81,81% 

 
Canto 

11 11 4 7 5 6 100% 

Muzicologie 2 2 2 0 2 2 100% 

Interpretare 

instrumentală 
Instrumente populare 

bulgărești 

4 4 4 0 2 2 100% 

 
    Dans 

1 1 1 0 1 0 50% 

Tabelul nr.5 

 

     Informația cu referire la numărul de elevi absolvenți în cadrul programelor de formare 

profesională în anul de studii 2018-2019 este prezentată în tabelul nr. 6: 

 
 

Nr. 
d/o 

Nivelul 

program.

de 

formare 

profes. 

 

Domeniul 

de 

formare  

profesională 

 

Codul 

specialității 

 

 

Specialitatea 

 

Durata  

programul
ui 

 

Nr. de 

elevi  
absolven

ți 

% 

Absol.  

din nr. 

celor 
admiși 
inițial 

 
1 

 
IV 

 
Artă 

 
1401.03 

Interpretare instrumentală 
Instrumente aerofone și de 

percuție 

 

4 ani 

 
12 

 

 
2 

 
IV 

Artă  
1401.04 

Interpretare instrumentală 
Instrumente populare 

 

4 ani 

 
13 

 

 
3 

 
IV 

Artă  
1401.02 

Interpretare instrumentală 
Pian 

 

4 ani 

 
5 

 

 
4 

 
IV 

Artă  
1401.01 

Interpretare instrumentală 
Instrumente cu corzi 

 

4 ani 

 
12 

 

 
5 

 
IV 

Artă  
1403 

 
Dirijat coral 

 

4 ani 

 
9 

 

 
6 

 
IV 

Artă  
1402 

 
Canto 

 

4 ani 

 
11 

 

 
7 

 
IV 

Artă  
1405 

 
Teoria muzicii 

 

4 ani 

 
2 

 

 
8 

 
IV 

Artă  
1401 

Interpretare instrumentală 

Instrumente populare 
bulgărești 

 

4 ani 

 
4 
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Tabelul nr.6 

 

2.6 Informația cu privire la frecvența elevilor 
 

     Informația cu privire la frecvența elevilor în anul de studii 2018-2019 este reflectată în tabelul 

nr.7: 

 

 

Specialitatea 

 

Nr. elevi 

la 

01.06.2019 

Nr. de ore 

absente 

Nr. de absențe/ 

persoană 

Nr. elevi care au  

absentat de la 

ore 

Total Inclusiv 

fără 

motiv 

Total Inclusiv 

fără motiv 

Mot. 

peste 

60 zile 

Fără 

motiv 

peste 

40 ore 

Interpretare  

instrumentală 

202 2158 865 40 19 78 56 

Dirijare corală 34 503 275 40    22 4 8 

Canto 62 621 321 41    18 9 5 

Muzicologie 10 18 8 2 1 0 0 

Dans 15 31 18 8   7 1 1 

Total 323 3331 1487 131 67 92 70 
Tabelul nr. 7 

 

 Cele mai multe absențe la ore le-au înregistrat elevii de la specialitatea „Interpretare 

instrumentală” unui elev îi revine în mediu 40 de absenţe, dintre care 19 fără motiv;


 Cea mai bună frecvență la ore au demonstrat-o elevii de la specialitatea „Muzicologie”, 

unui elev îi revine 2 ore lipsuri, dintre care doar 1 ore lipsite fără motiv. 

 

2.7 Evidența elevilor rămași fără ocrotire părintească. 

     Evidența elevilor rămași fără ocrotire părintească 2 elevi. 
 
Sugestii: 
 

     Diriginții grupelor în care sunt elevi-orfani sunt solicitați să-și onoreze dublu atribuțiile de 

diriginte față de această categorie deosebită de elevi, care n-au parte de grija părintească, având 

fiecare o soartă aparte. 

Recomandări: 
 

     Diriginții de grupe și pedagogul social să proiecteze activități educative cu tematici 

corespunzătoare, să le ofere elevilor orfani consultanța psihopedagogică necesară, ținând cont de 

particularitățile individuale ale acestora. 

 

2.8 Informație privind elevii cu dezabilități 
 

     În anul de studii 2018-2019 au beneficiat de formare profesională 6 elevi cu diverse dezabilități. 

Informația privind elevii cu dezabilități este prezentată în Anexa nr.2.9. 

 

 

 

 

 
9 

 
IV 

Artă  
1503 

 
    Coregrafie 

 

4 ani 

 
1 
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2.9 Contingentul de elevi din raioanele de est 

 

     În anul de studii 2018-2019 în instituția de învățământ au participat la procesul de formare 

profesională 8 elevi din raioanele de est. Informația cu referire la elevii din raioanele de est este 

prezentată în  tabelul nr. 8: 

Nr. total 

de elevi 

raioanele 

de est la 

01.10.2018 

Inclusiv Inclusiv Ultimul  

an de 

studii 
Buget Contract Anul I Anul II Anul III Anul IV 

8 8 0 1 2 1 4 8 

                                                                                                                                                    Tabelul nr. 8 

 

2.10 Rata de ocupare în câmpul muncii a absolvenților din instituția de învățământ 

 

     Rata de ocupare în câmpul muncii a absolvenților din învățământul profesional tehnic este 

reflectată în tabelul nr. 9   

Nr. d/o 

Colegii 

Instituția 

de înv. 

prof. 

tehnic 

A
n

g
a

ja
ți

 î
n

 c
â

m
p

u
l 

m
u

n
ci

i 

p
e 

sp
ec

ia
li

ta
te

 

A
n

g
a

ja
ți

 î
n

 a
lt

 d
o

m
en

iu
 

A
fa

ce
re

 p
ro

p
ri

e 

(a
n

tr
ep

re
n

o
r)

 

C
o

n
ti

n
u

ă
 s

tu
d

ii
le

 

N
ea

n
g

a
ja

ți
 

S
er

v
ic

iu
l 

m
il

it
a

r
 

C
o

n
ce

d
iu

 d
e 

în
g

ri
ji

re
  

a
 

co
p

il
u

lu
i 

P
le

ca
și

 p
es

te
 h

o
ta

re
 

A
lt

e 
p

re
v

ed
er

i 

T
o

ta
l 

A
b

so
lv

en
ți

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 CEEA 

,,Ștefan 

Neaga,, 

 

2 

 

3 

 

0 

 

47 

 

12 

 

0 

 

1 

 

4 

 

0 

 

69 

  2,89% 4,34% 0% 68,11% 17,39% 0% 1,44% 5,79% 0% 99,96% 

Tabelul nr.  9 
 

2.11 Informația cu privire la numărul de bursieri  
   Informația cu privire la numărul de bursieri în anul de studii 2018 – 2019 este redată în tabelul 

nr.10 care prezintă numărul  mediu de bursieri din instituție:  
 

Nr. mediu de burse Inclusiv, nr. mediu de burse de studii la 

programe 

 Nr. de burse de merit 

Total Buget Contract Programe de nivel 

IV 

Nr. mediu de burse 

sociale 

Bursa 

președintelui 
Bursa Gaudeamus 

198 169 29 198 19 0 1 

Tabelul nr.10 

 

 

III.  Managementul instituției de învățământ profesional tehnic 
 

3.1 Misiunea și strategia de dezvoltare a instituției de învățământ 

 

 Pornind de la rolul sistemului educaţional în dezvoltarea societăţii, în perioada de referinţă, 

activităţile desfăşurate  în instituţie au fost direcţionate spre asigurarea calităţii educaţiei în 

domeniul artelor – o condiţie indispensabilă pentru formarea profesională, coeziunea socială şi 
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competitivitatea pe piaţa muncii a serviciilor cultural-artistice. Experienţa acumulată pe parcursul 

anilor demonstrează că pentru a atinge a înaltă calitate a educaţiei este necesar de a dezvolta continuu 

componentele standardelor educaţionale în procesul de internaţionalizare a relaţiilor culturale. 

 CEEA „Ștefan Neaga” are ca misiune formarea unor cadre artistice autentice şi valoroase, 

personalități, specialiști competitivi pe piața forței de muncă, demonstrând astfel importanţa şi 

necesitatea existenţei sale în spaţiul cultural-artistic al ţării prin: 

 Dezvoltarea unei culturi organizaționale, care să promoveze valori esențiale împărtășite de 

profesori, elevi, părinți și de actorii educaționali sociali din comunitate în vederea centrării educației 

pe elev, a formării unui minimum eficient de competențe, utile pentru  o societate în schimbare.
 
 Dezvoltarea armonioasă a tânărului prin educație intelectuală, morală, estetică, informațională 

și antreprenorială pentru a deveni o persoană activă, responsabilă și cu competențe reale de 

gândire critică într-o societate democratică;
 
Scopurile strategice: 

 

1. Asigurarea calității instruirii în formarea profesională a specialiștilor competenți și 

competitivi pe piața muncii; 
 

2. Crearea cadrului organizatoric și funcțional favorabil cunoașterii și implementării 

documentelor de politici educaționale în domeniul învățământului profesional tehnic. 

 

Obiectivul cadru al CEEA „Ștefan Neaga” pentru anul de învățământ 2018-2019 este „pregătirea 

profesională a viitorului specialist prin ajustarea procesului educațional la cerințele pieții muncii”. 

 

Obiectivele prioritare pentru anul de învățământ 2018-2019: 

 

 O1. Perfectarea cadrului normativ de activitate a instituţiei și pregătirea pentru evaluarea externă și 

acreditarea programelor de formare profesională; 

 O2. Asigurarea științifică, curriculară și metodologică a programelor de formare profesională din 

instituție; 

O3.Consolidarea parteneriatelor educaționale și sociale între instituția de învățământ și  colegiile 

arondate din perspectiva dezvoltării Programelor de formare profesională și sporirii relevanței 

studiilor; 

O4.Consolidarea  bazei  tehnico-materiale  și  didactico-metodice  a  procesului  educațional  din 
 

perspectiva implementării Curriculei de specialitate, bazată pe Sistemul de Credite de Studii. 

 

 O5.Formarea cadrelor didactice şi manageriale din cadrul CEEA „Ștefan Neaga”;  

 O6. Organizarea eficientă a stagiilor de practică și asigurarea angajării în câmpul muncii  a 

absolvenților; 

 O7. Îmbunătățirea condițiilor de activitate prin lucrări de renovare a blocului de studii; 

 O8. Îmbunătățirea condițiilor de trai în căminul instituţiei. 
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     215 Muzică şi arte teatrale - are drept scop educarea și formarea tinerilor specialiști – interpreți 

instrumentiști, vocaliști, dirijori, muzicologi, maeștri de dans. La nivel de entitate, specialistul în 

domeniul în cauză trebuie să perceapă și să promoveze valorile muzicii naționale și universale. 

Pentru a realiza cu succes această ofertă educațională, este necesar să se creeze un mediu de învățare 

autentic, apropiat de mediul artistic și relevant intereselor persoanei, calitativ și productiv, centrat pe 

elev, care se va baza pe următoarele principii de organizare a formării: 

 realizarea obiectivelor proiectate – însușirea de cunoștințe, formarea de deprinderi și de 

competențe transversale și profesionale legate de realizarea activităților din domeniul de 

formare Muzică și arte teatrale; 

 structurarea demersurilor educaționale pe concepția învață acționând și dezvoltarea unor 

dexterități de ordin practic; 

 valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativității. 

 
Acțiuni prioritare realizate în anul de studii 2018-2019: 
 

1. Aprobarea  a 146 curricule  la unitățile de curs de la componenta fundamentală, de specialitate 

și a stagiilor de practică  din cadrul Planului de Învățământ aprobat în anul 2016, din 

perspectiva relevanței competențelor necesare pentru viață (Ordinul MECC nr. 209 din 

04.03.2019). În cadrul instituției au fost elaborate și aprobate curricula la componenta de 

formare a competențelor generale, orientare socio – umanistică, componența opțională și la 

libera alegere de diferențiere a specialității, care sunt reflectate în tabelul nr. 11: 

Specialitatea Codul 

specialității 

Numărul de curricula 

discipline 

Aprobarea planului de 

învățământ 

Codul G Codul U Codul 

SA/SL 

Interpretare 

instrumentală 

21520 

 

4 3 50 Ministerul Culturii al RM din 29 iulie 

2016; 

Ministerul Educației din 21 septembrie 

2016; 

Plan de învățământ aprobat la Consiliul 

profesoral, proces-verbal nr.13 din 27 

iunie 2016 

Muzicologie 21560 4 3 30 

Dirijat coral 21540 5 3 28 

Canto 21510 4 3 24 

Tabelul nr.11 

 

2. Sporirea calității serviciilor educaționale prin accentuarea principiului formativ-competițional 

în corelare cu cel academic; 

3. Asigurarea funcționalității sistemului instituțional de evaluare a competențelor școlare din 

perspectiva curriculară; 
 

4. Creșterea calității activității didactice prin informare, documentare și consultanță în domeniul 

profesional; 
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5. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice/manageriale prin programe de formare 

acreditate Centrelor de Formare Profesională Continuă abilitate MECC; 
 

6. Instituționalizarea și consolidarea Managementului Calității în  CEEA “Ștefan Neaga”; 
  

7. Îmbunătățirea calității stagiilor de instruire practică din perspectiva formării competențelor 

profesionale competitive; 
 

8. Diversificarea activităților extracurriculare pentru motivarea participării active a elevilor în 

dezvoltarea aptitudinilor în funcție de interese și nevoile personale; 
 

9. Consolidarea parteneriatelor educaționale și sociale între instituția de învățământ și cele 

de aplicație din perspectiva dezvoltării programelor de formare profesională și sporirii 

relevanței studiilor; 

10. Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale și didactico-metodice a procesului educațional în 

corespundere cu cerințele învățământului modernizat. 
 
 

Priorități ale managementului educațional la nivel de instituție: 
 

- promovarea unui management participativ și eficient; 

- promovarea managementului strategic și inovațional; 

- promovarea managementului calității în cadrul instituției de învățământ; 

- dezvoltarea culturii organizaționale; 

- dezvoltarea managementului resurselor umane; 

- dezvoltarea managementului de curriculum; 

- dezvoltarea managementului resurselor financiare; 

- corelarea managementului la nivel local cu cel la nivel național; 

- Identificarea și implementarea procedurilor managementului modern: diagnosticarea, 

proiectarea, luarea de decizii, organizarea, evaluarea, comunicarea. 

 

În instituție se remarcă un management instituțional eficient, care se bazează pe priorități și strategii 

bine definite, o cultură organizațională adecvată, punându-se accent pe asigurarea calității și 

eficienței procesului educațional. 

 

3.2 Asigurarea calității formării profesionale a elevilor în cadrul programelor de formare 

profesională 

 

     O contribuție substanțială la asigurarea calității formării profesionale a elevilor în cadrul 

programelor de formare profesională au avut-o organele administrative și ale instituției de 

învățământ. 

 Consiliul de administrație, fiind organul colectiv de administrare operativă a instituției, a 

asigurat activitatea managerială a CEEA „Ștefan Neaga“, contribuind la stabilirea unei culturi 

organizaționale pentru desfășurarea eficientă a procesului educațional, aplicarea în practică a 

prevederilor cadrului legislativ și normativ, realizarea prevederilor Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și 

postsecundar nonterțiar, implementarea noilor documente de politici educaționale. 

 

În cadrul ședințelor s-au discutat subiecte cu referire la următoarele activități: 
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 Elaborarea, discutarea și aprobarea unor proceduri manageriale privind promovarea calității și 

creșterea eficienței procesului educațional; 

 Coordonarea activității subdiviziunilor administrative, raportarea gradului de realizare a 

programului de activitate a fiecăreia; 
  

 Monitorizarea și evaluarea periodică a parcurgerii materiei de studiu; 
 

 Executarea ordinilor, dispozițiilor, instrucțiunilor metodologice elaborate atât de Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetărilor, cât și  celor interne; 
 

 Avizarea proiectului Statelor de personal și de buget al instituției; 

 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a CEEA ,,Ștefan Neaga”; 

 Aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire a sporului pentru performanțe a 

personalului CEEA ,,Ștefan Neaga” 

 Aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile și modul de stabilire a sporului cu caracter 

specific 
 

 Examinarea modului de gestionare și folosire rațională a resurselor extrabugetare; 
 

 Examinarea și propunerea spre aprobare a normei didactice anuale; 
 

 Aprobarea listei nominale a bursierilor, scutirea de taxa de studii etc. 
 

 Analiza abaterilor comise de personalul instituției și propunerea de sancțiuni, conform 

legislației în vigoare; 
 

 Analiza periodică a activității Comisiei de Evaluare Internă și Asigurarea Calității; 
 

 

 Ședințele Consiliului de administrație și-au adus contribuția cuvenită în instituționalizarea și 

dezvoltarea Sistemului de Management al Calității în instituția de învățământ, punând accent pe 

organizarea, eficacitatea și aplicarea procedurilor de asigurare a calității. 

Consiliul profesoral 

    

   Ședințele Consiliului profesoral s-au axat pe eficientizarea resurselor materiale, umane, financiare 

și valorificarea plenară a tuturor oportunităților în realizarea eficientă a Planurilor de activitate. 
 
La ședințele Consiliului profesoral au fost analizate și discutate diverse subiecte: 
 

 s-a discutat și aprobat Planul anual de activitate al instituției, precum și a altor subdiviziuni 

interne; 
 

 s-a aprobat Raportul anual de activitate al instituției; 

 

 s-a examinat și aprobat lista nominală a cadrelor didactice pentru conferirea/confirmarea 

gradului didactic; 
 

 a fost aprobată oferta disciplinelor opționale, a unităților de curs la libera alegere, în baza 

cererilor înaintate de către elevi; 
 

 s-au studiat noile documente de politici educaționale cu referire la organizarea și funcționarea 

instituțiilor de învățământ profesional tehnic, asigurarea și îmbunătățirea calității educației la 

nivel de proces și sistem; 
 

 s-au elaborat, discutat și propus spre aplicare diverse acte normative și reglementare; 
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 s-a raportat despre monitorizarea implementării ordinelor Ministerului Educației; 

 
 s-au analizat performanțele elevilor la evaluările inițiale, probele de evaluare directoriale și 

probele de evaluare finală; 

 s-au evaluat și aprobat fișele de atestare a cadrelor didactice pentru conferirea/confirmarea 

gradului didactic; 
 

 s-a analizat periodic realizarea planurilor de activitate și rezultatele activității educaționale a 

instituției; 

 s-a analizat organizarea repartizării absolvenților în câmpul muncii. 
 

 În perspectivă se cere o participare mai activă a membrilor Consiliului profesoral în 

activitatea de pregătire și desfășurare a ședințelor. Punctul slab pe acest segment este lipsa 

inițiativei în acțiuni de planificare, coordonare și luarea deciziilor din partea unor cadre 

didactice. 

 

Consiliul Metodic 

 Un aport substanţial în vederea perfecţionării continue a procesului educaţional în 

conformitate cu cerinţele învăţământului modern le-au avut şedinţele Consiliului Metodic, care şi-au 

axat activitatea pe următoarele priorităţi: 

 Elaborarea  și aprobarea strategiei de desfășurare și dezvoltare a activității metodice pentru 

anul de studii 2018-2019; 

 Discutarea şi aprobarea planurilor de activitate ale secțiilor didactice, catedrelor şi a 

cabinetelor de profil; Aprobarea temelor pentru lucrările metodice ale profesorilor; 

 Creșterea calității activității didactice în instituția de învățământ prin informare, documentare 

și consultanță în domeniul profesional; 

 Discutarea, definitivarea și aprobarea curricula instituționale la specialitățile :Interpretare 

Instrumentală, Dirijare Corală, Canto și Muzicologie; 

 Aprobarea Programului individualizat de formare profesională tehnică postsecundară pentru 

obținerea unei noi calificări în cadrul CEEA „Ștefan Neaga” pentru elevul anului I, 

specialitatea 21510 Canto  Dumbrava Anton; 

 Modificarea raportului de ore de contact direct și studiu individual ghidat; 

 Aprobarea subiectelor pentru examenul de calificare la toate specialitățile; 

 Monitorizarea procesului de atestare a cadrelor didactice în anul de studii 2018-2019. 

Organizarea cursurilor de perfecţionare „Psihopedagogia artelor”şi a cursurilor de formare 

profesională continuă; 

 Seminar instructiv cu cadrele didactice care solicită conferirea/confirmarea gradelor didactice; 

 Studierea Regulamentului de atestare inclusiv: întocmirea Dosarului de atestare, a 

Portofoliului de atestare,monitorizarea evaluării pe teren a cadrelor didactice; 
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 Organizarea şi desfăşurarea seminarelor de specialitate, ore demonstrative, Master-Klass, 

întâlniri de creaţie etc. 
 

Acțiuni relevante: 

 
- studierea Cadrului de referinţă al curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic şi 

determinarea strategiei de elaborare a curriculumului la unităţile de curs și disciplinele de 

specialitate prevăzute de Planul de învăţământ; 
 

- discutarea şi aprobarea lucrărilor metodice, suporturilor de curs la unitățile de curs din 

componenta fundamentală și de specialitate elaborate de autori-cadre didactice din instituție ;   
Prin diversitatea tematicilor şi a strategiilor realizate la şedinţele Consiliului metodic s-au creat 

oportunităţi/ condiţii de asigurare a calităţii şi creştere a eficacităţii procesului educaţional. De rând 

cu realizările obținute activitatea metodică din instituție înregistrează și unele carențe: 
 

- nu în toate cazurile subiectele pregătite pentru prezentare la ședințe poartă caracter 

formativ, nefiind realizate prin forme interactive; 
 

- rămâne a fi modestă contribuția cadrelor didactice din instituție la segmentul „cercetare 

pedagogică”, diseminarea bunelor practici, lucrurile limitându-se în cele mai dese cazuri 

la articole publicate în presa de specialitate, și acestea, în perioada atestării cadrelor 

didactice. 

În scopul eficientizării acţiunilor metodice se propune: 

 Ghidarea strategică a colegiilor arondate, oferirea de servicii educaționale, metodice în baza 

planurilor de învățământ.


 Instituirea Secției de formare  profesională continuă În cadrul CEEA „Ștefan Neaga”pentru 

cadrele didactice de profil din instituțiile de învățământ profesional tehnic;


  cadrele didactice cu competențe profesionale în domeniu să se încadreze în activitatea de 

elaborare a unor suporturi de curs  auxiliare curriculare, valorificând la maximum potențialul 

intelectual și creativ;


 să se inițieze o platformă electronică informativă pe site-ul colegiului, prin intermediul căruia 

să se promoveze bunele practici;


 să se elaboreze suporturi de materiale în ajutorul profesorilor, părinților și tuturor celor 

interesați de asigurarea calității procesului educațional.


Consiliul artistic  

     Un alt aport substanţial în vederea perfecţionării în domeniul artistic îmbinat cu cerinţele 

învăţământului modern le-au avut şedinţele Consiliului Artistic, care şi-au axat activitatea pe 

următoarele priorităţi: 

 Audierea și selectarea elevilor pentru participare la Concursul Internațional de interpretare 

instrumentală  “Emanuel Elenescu” de la Piatra Neamț (România); 

 Selectarea elevilor clasei de vioară la concursul Sonata Preclasică în cadrul CEEA «Ștefan 

Neaga»; 

 Organizarea expoziţiilor dedicate compozitorilor şi interpreţilor omagiaţi; 

 Audierea și selectarea elevilor pentru participare la  Festivalului-concurs Național al 

Interpreților Violoniști „Filip Todirașcu”; 

 Audierea și selectarea elevilor pentru participare la  Festival-concurs,, Steaua Crăciunului,; 
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 Aprobarea programului de desfășurarea Concursului tinerilor compozitori, ediția 2019; 

 Audierea și selectarea elevilor pentru participare la Concursul Internațional de Interpretare 

muzicală „George Georgescu”; 

 Audierea și selectarea elevilor pentru participare la Concursul Internațional de interpretare 

instrumental ”AULODIA 2019”(Brașov). 
 

La şedinţele  de pe lângă director, realizate în fiecare marți, ora 9
00

, se analizează rezultatele controlului 

operativ pe parcursul săptămânii, cu privire la prezenţa elevilor la ore, activitatea de instruire și cea 

educaţională, desfășurarea  stagiilor  practice,  soluționarea  problemelor de  tip  gospodăresc,  se  

ascultă  note informative cu referire la activitatea subdiviziunilor etc. 

Propunerile de ordin organizatoric sunt realizate pe arii administrative în termenii respectivi sau 

convocându-se şedinţe extraordinare. Procesul decizional este realizat datorită colaborării eficiente a 

echipei administrative cu întregul colectiv pedagogic. 
 

Activitatea catedrelor 
 

În scopul perfecţionării măiestriei profesionale a cadrelor didactice, coordonării activităţii 

ştiinţifico-metodice, racordării activităţii educaţionale la exigenţele timpului, în anul 2018-2019 

în cadrul CEEA “Ștefan Neaga” au activat 7  catedre: 

 Pian -  şef catedră Nona Vizir - GDS 

 Instrumente cu corzi – șef catedră Reaboi Victoria – GD II 

 Muzicologie – şef catedră Valentina Ivancenco - GDS; 

 Instrumente aerofone şi de percuţie – şef catedră Valeriu Cincilei - GDS; 

 Instrumente populare și canto popular– şef catedră Mîrzac Sergiu – GDI; 

 Dirijat coral și canto academic – şef catedră Valeria Diaconu – GDS; 

 Discipline socioumaniste şi reale – şef catedră Popov Silvia– GDI; 

 

 Colectivele tuturor catedrelor au depus eforturi sporite la elaborarea Curricula  la decizia 

instituției la unitățile de curs de specialitate (opționale și la libera alegere), axat pe competențe și 

centrat pe elev. 

 Sugestii de activitate în perspectivă a membrilor catedrelor privitor la asigurarea calității 

formării profesionale a elevilor în cadrul programelor de formare profesională: 

- Membrii catedrelor să manifeste exigență și responsabilitate în realizarea activităților 

sale, aplicarea recomandărilor naționale/ instituționale privind asigurarea și 

îmbunătățirea calității;


- Șefii de catedre să asigure condiții metodologice, motivaționale și logistice de 

implementare a Curriculumului la specialitate;


- Programul de activitate a catedrelor să consone cu Planul de Dezvoltare Strategică și 

Planul anual de activitate al instituției de învățământ;


- Proiectele lecțiilor demonstrative să se stocheze  într-o mapa comună la catedră;


- Materialele conferințelor științifice, publicațiilor în literatura de specialitate să fie 

diseminate în cadrul colectivului de cadre didactice;
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- Să se practice analiza activităților întreprinse/ indicatorilor de performanță și să se 

elaboreze anual un plan de îmbunătățire continuă a calității;


- Să se pună accent pe promovarea bunelor practici, a exemplelor bune de urmat prin 

extinderea orelor publice, dezbateri, mese rotunde, seminare formative, etc.


- Activizarea lucrului catedrelor în asigurarea procesului educaţional cu mijloace 

didactice, suporturi de curs la unităţile de curs opţionale şi libera alegere, elaborarea/ 

editarea de manuale la disciplinele de specialitate;


- Autoevaluarea activităţii didactice a cadrelor didactice şi stabilirea traseului de 

dezvoltare profesională, prin participare la diverse seminare, conferinţe, ateliere 

didactice, cursuri de formare continuă, activități de mentorat;


- Încadrarea tuturor profesorilor în activităţi de promovare a imaginii instituţiei la   

diferite activităţi municipale, naţionale.


- Catedrele, cadrele didactice să analizeze punctele forte și cele slabe din chestionare, 

din rapoartele de autoevaluarea a activității, din controalele interne efectuate, și în 

baza lor să traseze măsuri preventive și corective;


- Catedrele, cadrele didactice să eficientizeze acțiunile de implementare a 

metodologiei


învățării centrate pe elev, axată pe formare de competențe, 

intensificând utilizarea mijloacelor de învățământ mediatizate.




Activitatea de control și îndrumare în instituție 

 

     Echipa managerială, în activitatea de control și îndrumare și-a focusat activitatea pe 

realizarea următoarele obiective prioritare: 

 

- Implementarea Planului  de Dezvoltare Strategică a CEEA “Ștefan Neaga”  în vederea 

promovării politicii educaționale naționale și instituționale; 
 
- Dezvoltarea ofertei curriculare în vederea valorificării potențialului 

individual, instituțional și comunitar; 
 
- Crearea și menținerea mediului stimulativ și cooperant în vederea dezvoltării continue a 

competențelor profesionale ale cadrelor didactice; 
 
- Implementarea și dezvoltarea Sistemului de Management al Calității; 
 
- Consilierea metodico-didactică a profesorilor debutanți; 

- Asigurarea calității procesului de formare profesională al elevilor cu referire la 

procesul de predare-învățare, stagiile de practică, activitățile extrașcolare, evaluarea 

rezultatelor învățării. 
 

Conform Planului unic de control intern în anul de studii 2018-2019 s-au realizat următoarele 

controale: 
 

a) Controlul preventiv a vizat: 

 
 Nivelul de asigurare a procesului educaţional cu documente şcolare;



 Asigurarea procesului educaţional cu mijloace de instruire conform programelor curriculare 
în vigoare;
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 Completarea fişelor pentru dosarele personale ale elevilor din anul I de studii;


 Încheierea contractelor de studii conform cadrului ECVET.



b) controlul operativ a urmărit aspectele: 

 
 Respectarea orarului lecțiilor; 

 
 Evidenţa prezenţei elevilor la ore;



 Realizarea orelor prevăzute de Planul de învăţământ;


 Concordanţa dintre proiectul didactic de scurtă durată şi proiectul didactic de lungă durată;


 Ritmicitatea aprecierii cu note a elevilor;


 Nivelul de organizare a tezelor semestriale, concertelor academice, colocvii tehnice; 
 

 Calitatea orelor de reactualizare şi sistematizare a materiei în pregătirea către sesiunea de iarna 
și vară;



 Corectitudinea desfășurării examenelor de promovare.

 

c) controlul tematic a vizat aspectele: 

 
 Evaluarea competenţelor profesionale la absolvenţii din instituție;



 Pregătirea metodico – didactică a cadrelor didactice debutante; 


 Nivelul de pregătire a elevilor anilor I-III  către stagiile de practică la finele semestrului II; 
 

 Nivelul de pregătire a elevilor anului IV către practica de specialitate și  absolvire;


 Nivelul de pregătire a elevilor anului IV către examenul de calificare;


 Nivelul de pregătire a elevilor anului III și IV către sesiunea de BAC.


d) control de prevenire s-a axat preponderent pe : 
 

 Completarea corectă a cataloagelor, respectarea instrucțiunilor;


 Respectarea structurii şi elaborarea corectă a proiectelor de lungă durată;


 Modul de completare a dosarelor personale ale elevilor.




e) controlul tematic personal s-a focusat pe: 
 

 Eficienţa activităţii educaţionale în baza proiectării didactice – tip;


 Evaluarea cadrelor didactice supuse atestării.
 

f) controlul complex: 

 
 Evaluarea iniţială a elevilor anului I la disciplinele liceale;



 Desfăşurarea orelor de studiu ghidat de profesor;


 Modul pregătirii absolvenților pentru evaluarea finală (examen BAC, examenele 
de calificare).


3.2.1. Organizarea, eficacitatea și aplicarea procedurilor de asigurare a calității: 
 

Asigurarea calității serviciilor educaționale din Centru a avut ca scop: 
  
a) îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor educaționale oferite de către instituția de 

învățământ; 
 
b) dezvoltarea unei culturi a calității în cadrul instituției și asigurarea unei protecții reale a intereselor 

beneficiarilor și ale celorlalte părți interesate de serviciile oferite de către unitatea de învățământ; 
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c) implementarea unui sistem de autoevaluare internă a calității proceselor didactice în corespundere 

cu standardele naționale, și cu cele europene; 
 
d) de a aduce mai multă claritate în ceea ce privește responsabilitățile membrilor CEEA  în 

asigurarea calității serviciilor educaționale; 
 
e) asigurarea transparenței în ceea ce privește modul de utilizare de către CEEA  a resurselor 

financiare alocate de la buget și a celor proprii, pentru realizarea obiectivelor sale privind 

serviciile educaționale. 
 

CEIAC activează în baza următoarelor documente: 

 Regulamentul de activitate al CEIAC; 

 Strategia CEIAC 2018-2019; 

 Plan strategic de evaluare internă a calității; 

 Plan operațional CEIAC. 
 Chestionare. Rezultate. 

 

Pe parcursul anului 2018-2019 au fost aplicate următoarele proceduri: 

 Testarea inițială a elevilor, 

 Observarea predării-învățării - evaluării, 

 Elaborarea diverselor  proceduri operaționale, 

 Chestionarea cadrelor didactice și  elevilor; 

 Evaluarea documentației comisiilor metodice și a cadrelor didactice; 
 Autoevaluarea cadrelor didactice. 

 
Concluzii (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare): 
 

- CEEA „Ştefan Neaga” are un sistem intern de asigurare a calității funcțional și eficace; 

- Există o structură de organizare a sistemului intern de asigurare a calității cu roluri și 

responsabilități, clar identificate pentru punerea în aplicare a sistemului managementului 

calității. 
- Este necesară elaborarea procedurilor pe subdiviziuni. 

 

Comisia CEIAC coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare instituţională 

privind calitatea educaţiei, aprobate de administraţia instituției conform sistemului intern de asigurare 

a calităţii domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare. Au fost aplicate diferite 

instrumente de evaluare:  

Aplicarea instrumentelor de evaluare a adus o analiză clară a gradului de realizare și de atingere a 

obiectivelor propuse. Au fost identificate noi priorități de dezvoltare a instituției. Rezultatele 

chestionării au fost aduse la cunoștința cadrelor didactice în cadrul ședinței CEIAC și a ședinței 

Consiliului profesoral. 
 
     Sistemul de asigurare a calității serviciilor educaționale este centrat pe rezultatele învățării, 

rezultate exprimate în termeni de cunoștințe, competențe profesionale, valori și atitudini, care se 

obțin prin parcurgerea unui anumit program de studii. 

     Activitatea de învăţare a elevului, inclusiv activitatea individuală, precum şi finalităţile de studiu 

şi competenţele dobândite de elev sunt verificate şi apreciate pe parcursul semestrelor prin evaluări 

curente precum şi în timpul sesiunilor de examinare, prin evaluări finale, în conformitate cu planurile 

de învăţământ. 

     În semestru se organizează sesiuni de evaluare curentă, repartizate proporţional pe parcursul 

semestrului, care totalizează situaţia intermediară a reuşitei elevului. 

    Rezultatele evaluări curente se înscriu în borderouri și registrele orelor individuale și de grup. 
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    Evaluările finale semestriale pot fi susţinute oral și în scris. 

    Examenele pot fi susţinute numai în sesiunile de examene programate conform Calendarului 

academic a activităţilor didactice. 

    Subiectele pentru examene se aprobă de către șeful catedrei şi se aduc la cunoştinţa elevilor cu cel 

puţin o lună până la sesiune. În baza subiectelor aprobate pot fi elaborate teste de examinare.                             

Aprecierea probelor se face în baza baremelor de notare care vor fi aduse la cunoştinţa elevilor odată 

cu afişarea rezultatelor evaluării.  

     Timpul destinat pregătirii răspunsului pentru susţinerea examenului oral va fi nu mai puțin de 30 

min., iar timpul necesar realizării probei scrise se va stabili de titularul cursului până la 3 ore 

academice, în funcţie de forma de evaluare. 

     Persoanelor care au fost în imposibilitate de a participa la sesiunea de evaluare curentă/finală din 

motive întemeiate justificate prin documente respective, li se permite susţinerea 

evaluărilor/examenelor după un orar suplimentar. 

 

Tipuri de instrumente pentru evaluarea internă (autoevaluarea) calității:  
 RAEI (Raportul Anual de Evaluare Internă);
 Rapoarte de monitorizare internă a calității;
 Rapoartele Consiliilor metodice;
 Rapoartele de activitate a Catedrelor;
 Fişe şi alte instrumente de evaluare;
 Criterii și indicatori pentru evaluarea cadrului didactic;
 Chestionar de diagnosticare a punctelor tari și slabe în activitatea instituției;
 Chestionar de evaluare a calității unității de curs;
 Ghid de observaţie a stagiilor de instruire practică;
 Fişe de apreciere a eficienței procesului de formare profesională a absolvenților;
 Plan operațional anual al activității CEIAC;
 Fişe de analiză a documentelor şcolii;
 Documente de politică educaţională elaborate la nivel naţional şi local;


 

Proceduri de asigurare a calității educației: 

 Procedura internă privind măsurarea satisfacţiei beneficiarilor (elevilor, 

părinților, angajatorilor) programelor de formare profesională;


 Procedură privind aplicarea fişei de autoevaluare/evaluare anuală a cadrelor didactice;
 Procedură privind verificarea cataloagelor;
 Procedura privind verificarea frecventării orelor de către elevi;
 Procedura privind prevenirea absenteismului și a abandonului școlar;


 Procedura internă privind colectarea opiniilor, de la elevi, cadre didactice, agenţi economici 

şi părinţi referitoare la calitatea educației;
 Procedura internă privind centralizarea și analiza rezultatelor învăţării;


 Procedură privind determinarea nivelului de adaptare a elevilor anului I de studii la condițiile 

și cerințele Programului de studiu în ÎPT;
 Procedura privind autoevaluarea activității didactico-metodică a catedrelor;
 Procedura de totalizare a stagiilor de instruire practică.



Modalități și proceduri de îmbunătățire a calității 
 

Avându-se în vedere descriptorii de performantă din raportul de autoevaluare, în cadrul 

managementului calității, îmbunătățirea calității se face prin: 
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- Evaluări periodice – întruniri lunare ale membrilor comisiei şi analiza activităților 

comisiei în perioada anterioară desfăşurării întâlnirii; 

- Evaluare finală prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfârşitul anului; 

- Elaborarea Planurilor de îmbunătățire conform metodologiei şi avându-se în vedere 

punctele slabe care reies din raportul de autoevaluare (RAEI); 

- Elaborarea şi aplicarea periodică de chestionare care vizează activitățile membrilor 

personalului pentru asigurarea calității în învățământ; 

- Planul de măsuri remediate cu obiective clare pentru întreaga instituție de învățământ. 
 

Procedura de îmbunătăţire a calităţii: 
 

 Se selectează domeniul/domeniile şi criteriul/criteriile avute în vedere conform Standardelor 

de acreditare şi evaluare;


 Se urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi se realizează o diagnoză a nivelului 

de realizare;


 Se apreciază nivelul de realizare;


 Se identifică punctele tari şi cele slabe şi ţintele pentru intervenţiile de remediere/dezvoltare;


 Se creează un grup de lucru pentru aplicarea metodelor de îmbunătăţire;



 Se desfăşoară activităţile de dezvoltare/optimizare/remediere pentru domeniul selectat;


 Se reaplică instrumentul de evaluare.

 

Modalități de îmbunătățire a calității: 

 

 Informarea întregului personal al CEEA ’’Ștefan Neaga’’  cu privire la procedurile interne de 

asigurare a calităţii prin organizarea unui consiliu profesoral de prezentare a procedurilor;


 Monitorizarea aplicării procedurilor stabilite şi identificarea neconformităţilor prin 

organizarea unor întâlniri cu șefii de catedre;


 Elaborarea şi adoptarea unei proceduri privind aprobarea şi monitorizarea cursurilor opţionale 

care include evaluarea gradului de respectare a cerinţelor asumate în programa cursului;


 Consultarea periodică a Comitetului de părinţi şi Consiliului elevilor în privinţa evaluării 

gradului de satisfacţie faţă de activităţile instituției şi a îmbunătăţirii calităţii serviciilor 

educaţionale;


 utilizarea „benchmarking-ului” (compararea cu buna practică în domeniu) pentru optimizarea 

ofertei educaţionale.

 
 

3.2.2 Asigurarea procesului de formare profesională al elevilor 

 

Calitatea   instruirii: 

 Reușita academică a elevilor pentru semestrul II , anul de studii 2018-2019: 

28 elevi reușesc pe note de la „9” la „10”; 

207 de elevi au reuşita apreciată cu note de la „7” la „9”; 

41 elevi au reuşita apreciată cu note de la „5” la „7”; 
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23 elevi nu reuşesc la 1-2-3-4 discipline şi au fost declaraţi restanţieri, dintre care la 

specialitatea: 

Instrumente aerofone – 6 elevi restanţieri 

Instrumente populare – 4 elevi restanţieri 

Instrumente cu corzi – 1 elevi restanţieri 

Dirijare corală – 2 elev restanţier 

Canto – 8 elevi restanţieri 

Pian – 1 restanțier 

Instrumente populare bulgărești – 1 restanțier 

Nota medie a reuşitei la nivel de instituţie este 8,02 

 

Rezultatele sesiunii de BACALAUREAT 2019 

susținut de elevii Centrului de Excelență în Educație Artistică  ”Ștefan Neaga” 

Centrul de susținere a examenelor:  Centrul de Excelență în Educație Artistică  ”Ștefan Neaga” 

 

 Au depus cereri de susținere a examenului de Bacalaureat 115 candidați. 105 Chișinău, 10 

Tvardița. 

 Au fost admiși la sesiune 102 candidați, 93 Chișinău, 9 Tvardița dintre care: 

 - 62  elevi ai anului III (55+7) 

 - 40 restanțieri din sesiunile anterioare. ( Chișinău 38+ 2 Tvardița) 

  (37 elevi an. IV, 1 elevi absolvenți)  

 nu s-a prezentat la nici un examen, din motive necunoscute  0 elevi. 

 nu s-au prezentat la unele examene  - 46 elevi dintre care:  

proba practică - 41 elevi 

proba teoretică 7 elevi 

       La sesiunea suplimentară  din  15 – 22 iulie care a avut loc la Liceul teoretic Olimp sectorul 

Ciocana , au participat -  13 elevi. 

Au lichidat cu succes toate restanțele din sesiunea de bază  

    3 elevi care au primit diplomele de Bacalaureat: 

- La fel au lichidat unele restanțe 6 elevi: 

 În urma susținerii examenelor au primit diplome total:  49 elevi – (42+7)  dintre care(în 

sesiunea de bază 45 elevi, în sesiunea suplimentară 3 elevi) 

 

Totalurile examinării: 
Notele medii pe discipline: 

 

 Limba și literatura română   – media 6,44 

Au fost admiși 59 elevi,  

S-au prezentat  (58 elevi) 

 

Nota:  4 – 2 elev 

5 – 14 elevi 

6 – 13 elevi 

7 –17 elevi 

8 –  10 elevi 

9 – 1 elevi 

10 – 1 elev 

 

 Limba franceză  – media 6,40 
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 Au fost admiși– 23 elevi 

 S-au prezentat  (22 elevi) 

 

Nota:  

4 –1 elevi 

5 – 7 elevi 

6 – 2 elevi 

7 – 7 elevi 

8 – 4 elevi 

9 – 1 elevi 

 

 Limba engleză   – media 6,70 

Au fost admiși – 36 elevi 

S-au prezentat(34 elevi) 

 

Nota: – 3 – 1 elevi 

4 – 1 elevi 

5 – 7 elevi 

6 – 3 elevi 

7 – 8 elevi 

8 – 14 elevi 

 

 Proba teoretică (teoria muzicii) – 7,15 

Au fost admiși – 67 elevi 

 S-au prezentat (60  elevi) 

 

Nota:   

            2 – 5 elevi 

            3 – 2 elevi 

5 – 10 elevi 

6  - 6 elevi 

7 – 8 elevi 

8 – 22 elevi 

9  - 7 elevi 

10 – 4 elev  

 

Disciplinele la solicitare: 
 

 Geografia   – media 6,06 

Au fost admiși– 33 elevi 

      s-au prezentat (33 elevi)  

 

Nota: –   4 – 1 elev 

5 – 10 elevi 

6 – 11 elevi 

7 – 8 elevi 

8 –  3 elevi 

 

 Istoria       – media  6.47 

Au fost admiși– 17 elevi 

     S-au prezentat     (17 elevi) 
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Nota: –  4 – 1 elev 

              5 – 1 elev 

6 – 6 elevi 

7 – 7 elevi 

8 – 2 elevi 

 

 Matematica  – media 7.50  

 Au fost admiși – 2 elevi 

 S-au prezentat   (2 elevi) 

 

Nota: - 7 – 1 elev 

              8 – 1 elev 

 

 Chimia  – media 7.66 

Au fost admiși – 9 elevi 

S-au prezentat   (9 elev)  

 

Nota:–  6 – 2 elevi 

             7 - 1 elev 

             8 – 4 elevi 

             9 – 2 elevi 

 

Proba practică: media 8,48 

Au fost admiși  86 elevi,   

S-au prezentat  (45 elevi)  

Nota:  6 – 2 elevi 

7 – 7 elevi 

8 – 10 elevi 

9 – 19 elevi 

10 - 7 elevi 

 

Stagiile de instruire practică 

Analiza activităților realizate: 

 

 Este elaborat Regulamentul de desfășurare a stagiilor de practică în CEEA ,,Ștefan Neaga” 

 Sunt elaborate și semnate contractele privind efectuarea stagiului de practică 

 Sunt elaborate curricula și suportul curricular pentru stagiile de practică; 

 Sunt prezente ordinele de repartizare la stagiile de practică a elevilor; 

 Sunt prezente agende și rapoarte ale elevilor privind stagiile de practică; 

Stagiile de practică sunt organizate în trei moduri: 

 Activități frontale;  

 Activități de grup;  

 Activități individuale. 

Tipurile stagiilor de practică: 

 Practica de inițiere în specialitate (anului I) 

 Practica de instruire (anul II) 

 Practica de specialitate I  (anul III) 
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 Practica ce anticipează probele de absolvire (anul IV) 

Graficul desfășurării stagiilor de practică se aprobă la începutul anului de studii. 

Pentru organizarea stagiilor de practică se ia în considerație:  

 Supraveghetorii stagiilor de practică au o înțelegere clară a scopurilor și obiectivelor; 

Nevoile elevilor sunt luate în considerare în procesul de planificare a stagiilor de practică. 

Între CEEA „Ștefan Neaga” și  trei instituții de cultură  s-au încheiat contracte de parteneriat privind 

efectuarea stagiilor de practică: 

 Filarmonica de Stat „Serghei Lunchevici” (contract din 22 martie 2019). 

 Î.S. OCI Moldova - Concert (contract din 22 martie 2019). 

 Teatrul de Operă și Balet „Maria Bieșu” (contract din 22 martie 2019). 

Contractele și acordul de parteneriat au fost semnate de ambele părți. 

Condițiile contractelor au permis elevilor asistarea la repetițiile și spectacolele muzicale în cadrul 

acestor instituții, oferind, astfel, elevilor oportunitatea de a se familiariza cu activitatea artistică 

cotidiană și cu prestațiile scenice ale soliștilor și colectivelor de interpreți din țară și de peste hotare. 

Stagiile de practică permit elevilor acumularea unei experienţe profesionale,  care are drept scop 

consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor şi deprinderilor practice  specifice 

domeniului studiat. Elevii sunt îndrumaţi de regulă de un cadru didactic , care asigură unităţile de 

curs de specialitate: instrumentul muzical de bază, canto,  dirijat coral,  dans clasic, studierea  

instrumentelor orchestrei, ansamblul etc. 

 În procesul desfăşurării Practicii de iniţiere în specialitate, Practicii de instruire și Practicii 

de specialitate I, elevii s-au familiarizat cu activitatea instituţiilor de cultură, cu care au fost încheiate 

Contracte de parteneriat. Concomitent, participând nemijlocit în executarea diverselor sarcini practice 

în cadrul CEEA, elevii și-au format unele deprinderi iniţiale legate de specialitate. Activitatea 

stagiilor de practică a fost axată pe formarea şi dezvoltarea la elevi a interesului , dragostei faţă de 

profesie, a mândriei profesionale, a dorinţei de a deveni specialist de calificare înaltă. 

 

Activitatea extrașcolară în cadrul CEEA “Ștefan Neaga” 
 

   Activitatea extraşcolară oferă un alt mod de formare profesională, care se completează în mod 

armonios, cu cea de specialitate contribuind la formarea unor specialiști competenţi şi competitivi pe 

piața muncii. 

Evoluări ale colectivelor artistice: 

Orchestra de fanfară: 

Manifestarea consacrată Zilei profesorului;  

Corala Gloria: 

Evoluarea coralei ”Gloria” la ceremonia de conferire a titlului onorific Doctor Honoris Causa unor 

personalități marcante din domeniul agricol la ședința festivă de la UASM (Universitatea Agrară de 

Stat din Moldova); 

Concert jubiliar la Universitatea Agrară, Deschiderea Conferinţei ştiinţifice 

Înregistrări în studioul A.Lefenco 

Concert organizat de PDM în PMAN  

Concert de Caritate pentru copiii din orfelinate “În ospeţie la Moş Crăciun”, program de colinde de 

Crăciun; 

Evoluarea la recepția dedicată Sărbătorii Naționale a Statului Qatar; 

Recital de colinde şi creaţii patriotice cu prilejul recepţiei de Ziua Naţională a României 

Colaj de colinde cu ocazia sărbătorii Santa Lucia, Oriflame Moldova 

Palatul Naţional, serata jubiliară a scriitorului Nicolae Dabija 
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Participare cu corala GLORIA la Festivalul Naţional de Interpretare corală „Gavriil Musicescu”, 

ediţia a VI 

Orchestra de muzică populară Tinerii rapsozi: 

”Mărțișor Studențesc”:Orchestra ”Tinerii Rapsozi” 

Workshop ”Jazz-accordion”- Formator Guțu Nicolae, Masterand Academia de muzică Hanovra (Germania) 

 

 

Nr. 

ord. 

Numele/prenumele 

elevului 

Anul  

de 

studii 

Secțiunea Locul Numele 

prenumele 

profesorului 

Festivalului - Concurs Național al Interpreților Violoniști „Filip Todirașcu” 

1 SURUJII BOGDAN II Vioară Premiul I Vitalie 

Grib 

2 BUDECI ANA-

MARIA 

IV Vioară Premiul II Victoria 

Reaboi 

3 BÎTA STELIAN II Vioară Premiul II Victoria 

Reaboi 

Concursul international de interpretare instrumental și vocală  

”Doremifest”(Chișinău) 

 

1 CARDANIUC EMIL. I Acordeon Premiul I Sergiu Mîrzac 

2 BALAN ALEXANDRU II Acordeon Premiul I Sergiu Mîrzac 

3 BÂTĂ IONUȚ III Acordeon Premiul I Sergiu Mîrzac 

4 SCHIRLIU CORNELIU III Acordeon Premiul I Sergiu Mîrzac 

Concursul republican de interpretare instrumentală ”Marcel Budală”(Călărași) 

1 BÂTĂ IONUȚ III Acordeon Premiul I Sergiu Mîrzac 

2 ȚURCAN ADRIAN I Acordeon Premiul II Sergiu Mîrzac 

3 TRIFAN CĂTĂLIN I Acordeon Mențiune Sergiu Mîrzac 

Concursul Internațional de interpretare instrumental ”AULODIA 2019”(Brașov) 

1 BAJUREAN CĂTĂLIN I Clarinet Premiul III Vasile Antohi 

2 ONICĂ MIHAI I Clarinet Premiul II Vasile Antoh 

3 PRANGACHI ELENA I Clarinet Premiul III Vasile Antohi 

4 STAHI VLADISLAV IV Trompetă Premiul I Veaceslav 

Lașcu 

5 ȚURCAN ANDREAN I Acordeon Premiul I Veaceslav 

Borodin 

Concursul Internațional de Interpretare muzicală „George Georgescu” 

1 CUCOȘ MIHAI II Țambal Premiul I Ghenadie 

Platon 

2 CHICU ADRIAN II Țambal Premiul I Andrei 

Mustea 

3 CEBOTARU GHEORGHE III Canto academic Premiul I Valentina 

Borodin 
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Concursul Internaţional de interpretare Muzicală şi Coregrafie „E. Elenescu”                               

ed. XXVIII-a Piatra-Neamţ(România) 

1 STAHII DANIEL IV Clarinet Premiul II Valeriu 

Cincilei 

2 BORȘ DANU III Clarinet Premiul II Gabriel 

Frecăuțanu 

3 BOTNAR SERGIU I Saxofon Premiul II Valeriu 

Cincilei 

4 FLORICĂ MARIUS- ION I Saxofon Premiul III Gabriel 

Frecăuțanu 

5 GAVRILIUC VADIM I Saxofon Mențiune Valeriu 

Cincilei 

6 PAVLOV MARIA III Trompetă Premiul II Constantin 

Strilciuc 

7 TOCAN SERGIU II Trompetă Premiul II Constantin 

Strilciuc 

8 ROTARI VASILE IV Trompetă Premiul III Constantin 

Strilciuc 

9 ROTARU SILVIU- DAN IV Corn Premiul II Ion Talpă 

10 MIDONI DAN II Trombon Premiul II Leonid 

Sozanschii 

11 ȚURCAN GHEORGHE II Bariton Premiul I Leonid 

Sozanschii 

12 VAN-DUNEM IOAN II Bariton Premiul II Leonid 

Sozanschii 

13 ȚARELEA GHEORGHE II Tubă Premiul I Leonid 

Sozanschii 

14 BORȘ DANU III Clarinet-folclor Premiul I Gabriel 

Frecăuțanu 

15 MALAI IURIE IV Clarinet-folclor Premiul I Gabriel 

Frecăuțanu 

16 UNGURIANU IEVGEN III Clarinet- folclor Premiul II Valeriu 

Cincilei 

17 FLORICĂ MARIUS- ION I Saxofon-folclor Premiul I Gabriel 

Frecăuțanu 

18 BARBUTSA DENYS III Saxofon-folclor Premiul I Valeriu 

Cincilei 

19 PÎNTEA DUMITRU III Saxofon-folclor Premiul I Valeriu 

Cincilei 

20 SÎRBU DANIEL IV Saxofon-folclor Premiul I Valeriu 

Cincilei 

21 SECU ANA – SECU 

SERGIU 

II Pian Premiul III Oleinic 

Angela 

22 PRANGHACHI ELENA I Clarinet Premiul II Vasile Antohi 

23 LUPU ANDREI II Clarinet Mențiune Vasile Antohi 

24 SLIVCA OTILIA IV Vioară I Victoria 

Reaboi 

25 SURUJII BOGDAN II Vioară Premiul II Vitalie Grib 

26 CUPCO ALEXANDRU III Vioară Mențiune Victoria Reboi 

27 CARDANIUC EMIL I Acordeon Premiul I Sergiu Mîrzac 
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28 TRIFAN CATALIN I Acordeon Premiul I Sergiu Mîrzac 

29 BALAN ALEXANDRU II Acordeon Premiul I Sergiu Mîrzac 

30 BĂTA IONUȚ III Acordeon Premiul I Sergiu Mîrzac 

31 SCHIRLIU CORNELIU III Acordeon Premiul I Sergiu Mîrzac 

33 ȚURCANU ANDREAN I Acordeon Premiul II Veaceslav 

Borodin 

34 ȚURCANU ANDRIAN I Trompetă Premiul II Sergiu Mîrzac 

35 MÎRZENCO FLAVIAN II Trompetă Premiul II Sergiu Mîrzac 

36 CUCOȘ MIHAI II Contrabas Premiul I 

Finalist 

Ghenadie 

Platon 

37 CHICU ADRIAN II Vioară Premiul I Andrei Mustea 

38 CAZIUC ARTIOM IV Clarinet Premiul I 

Finalist 

Pavel Țurcan 

39 GRIGORITA MARIA I Acordeon Premiul I Pavel Țurcan 

40 CURARARI DANIELA I Acordeon Premiul I Victoria 

Reaboi 

41 BĂTA STELIAN II Contrabas Premiul I Victoria 

Reaboi 

42 CHIRIAC ANDREEA II Vioară-folclor Premiul I Victoria 

Reaboi 

43 CHIRILIUC VALERIA II Vioară-folclor Premiul I Vitalie Grib 

44 BUDECI ANA-MARIA IV Vioară-folclor Premiul I Victoria 

Reaboi 

45 CUPCO ALEXANDRU III Vioară-folclor Premiul I Victoria 

Reaboi 

46 SLIVCA OTILIA IV Vioară-folclor Premiul I Victoria 

Reaboi 

47 PIRGARI MIHAELA I Vioară-folclor Premiul II Vitalie Grib 

48 ȘCIOGOLEVA LARISA I Vioară-folclor Premiul II Vitalie Grib 

49 BULANCEA MARINA II Vioară-folclor Premiul II Vitalie Grib 

51 SURUJII BOGDAN II Vioară-folclor Premiul II Vitalie Grib 

52 STAHI VLADISLAV IV Trompetă-folclor Premiul I 

Finalist 

Veaceslav 

Lașcu 

53 ȚURCAN ANA I vioară Premiul II Victoria 

Reaboi 

54 CARDANIUC ION I vioară Premiul III Ella Vlaicu 

55 ȚÎBARI STANISLAV III Vioară Premiul III Ella Vlaicu 

56 IORDANVERONICA III Violoncel-

ansamblu 

Participare Melinte 

Mariana 

57 IORDAN VERONICA III Violoncel Premiul III Morarenco 

Larisa 

58 ION BOCAN IV Contrabas Premiul III Teodor 

Munteanu 

59 RICHARD MUNTEANU IV Contrabas  I FINALIST Teodor 

Munteanu 
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Organizarea Salonului muzical: 

 

24 octombrie 2018 – genericul Loghin Țurcanu– patriarhul muzicii autohtone , curatori Valentina 

Ivancenco, Neli Martînenco, Galina Rublicean, Angela Rusu, Zinona Butucel; 

31 octombrie  2018 – genericul D. Cantemir în creații simfonice ale compozitorilor din Republica 

Moldova, autori și realizatori  V. Burlea, S. Pîslari, M.Langa; 

20 martie 2019– genericul Serghei Lunchevici 85 ani de la naștere, autori ai scenariului și 

organizatori N.Martînenco, G.Rublicean; 

 

3.2.3 Analiza calitativă a susținerii probelor de absolvire 

     Numărul total de absolvenți  a constituit -  69 (56 de locuri bugetare, 13 - în bază de contract). 

În scopul desfășurării eficiente a probelor de absolvire au fost formate comisiile de elaborare a 

subiectelor pentru examenul de calificare  și comisiile de evaluare și calificare aprobate prin ordinul 

directorului instituției nr.52-aq din 13.05.2019 

     Interpretare instrumentală/Pian – Iurie Mahovici, Maestru în Artă, profesor universitar al   

Departamentului ,,Pian” AMTAP; 

     Stârcea Marian –  reprezentantul unității economice Filarmonica Națională Serghei Lunchevici”; 

     Interpretare instrumentală/Instrumente cu corzi – Gheorghe Șevcișin, Artist al Poporului; 

     Liliana Adam – reprezentant al unității economice IS OCI ,,Moldova Concert”; 

     Interpretare instrumentală/Instrumente aerofone – Gheorghe Ichim, Artist Emerit, profesor 

universitar AMTAP; 

          Interpretare instrumentală/Instrumente populare – Petre Neamțu, Artist al Poporului, conducător 

artistic orchestra ,,Folclor”; 

     Svetlana Bivol – reprezentanult agentului economic, director Filarmonica de Stat ,,S. Lunchevici” 

     Interpretare instrumentală/Instrumente populare bulgărești – Gheorghe Șevcișin, Artist al 

Poporului; 

    Valentin Chirmicci – reprezentantul agentului economic, ansamblul artistic ,,Rodoliubie” 

         Muzic50ologie – Svetlana Țircunova , Șef departamentului Muzicologie,compoziție și Jazz a 

AMTAP,       Dr. în studiul artelor, profesor  universitar,Om Emerit ; 

     Svetlana Bivol – reprezentant agent economic, director Filarmonica Națională  ,,S. Lunchevici” 

         Dirijare corală – Șimbariova Ana,  Doctor în studiul Artelor, conferențiar universitar catedra  

Dirijare la AMTAP; 

         Nicolae Dohotaru, - reprezentant agent economic,director artistic  TNOB „Maria Bieșu”Artist al 

poporului 

    Canto academic -  Nicolae Dohotaru,Director artistic  TNOB „Maria Bieșu”Artist al poporului;  

    Svetlana Bivol – reprezentant agent economic, director Filarmonica de Stat ,,S. Lunchevici” 

    Dans - Gheorghe Șevcișin, Artist al Poporului. 

    Valentin Chirmicci – reprezentant agent economic, ansamblul artistic ,,Rodoliubie” 

Concluzii și recomandări efectuate de Președinții Comisiilor pentru examenul de calificare: 

 

      Rezultatele cantitative și calitative la examenele de absolvire la toate  specialitatățile au constatat 

faptul că elevii absolvenți dispun de competențe generale și profesionale,formate în timpul studiilor 

la disciplinele de specialitate. S-a menționat despre  nivelul înalt de organizare a examenelor de 

absolvire, varietatea  de stil și gradul de complexitate înalt al repertoriului prezentat de către 

absolvenți, interpretarea vocală și instrumentală de calitate, cunoștințe temeinice și răspunsuri 

argumentate și bine structurate la probele teoretice. Au fost exprimate și unele doleanțe de 

îmbunătățire a prestațiilor interpretative ale elevilor ce țin de cunoașterea mai profundă a partiturilor, 

nuanțarea emiterii sonore, exactitatea  procedeelor tehnice. După toate aceste proceduri, Comisiile de 

vealuare și calificare și-au încheiat lucrările, nu înainte de a exprima tuturor un mesaj de speranță în 

avansare calitativă a următoarelor generații de absolvenți. 
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     În mod deosebit a fost menționat faptul, că rezultatele bune ale examenelor de absolvire 

mărturisesc despre calitatea înaltă a procesului de instruire în instituție, realizat  în corespundere cu 

cerințele contemporane ale învățământului public și cu realizările moderne ale pedagogiei muzicale.  

     A fost remarcată măiestria didactică a profesorilor, șefilor de catedre și, în special, a 

conducătorilor de colective artistice care au pregătit și au încurajat evoluțiile scenice de succes ale 

discipolilor  săi: 

                                     orchestra de fanfară – Ion Talpă; 

                                     orchestra de muzică populară –Vasile Panainte; 

                                     corala Gloria  - Oleg Constantinov, Valeria Diaconu. 

Tabelul numeric al rezultatelor la probele de absolvire, promoția 2018: 

Note de 

10,00  - 13 absolvenți 

9,00 – 9,99 - 24 absolvenți 

8,00 – 8,99 – 17 absolvenți 

7,00 – 7,99 - 8 absolvenți 

6,00 – 6,99 - 5 absolvenți 

5,00 – 5,99 - 2 absolvenți 

 

Cele mai bune rezultate le-au obținut absolvenții de la specialitatea Muzicologie 

Media generală a notelor la examenele de calificare este de 8,37.  

 

Accesul elevilor la informație 

      În anul de studii 2018- 2019 în bibliotecă au fost la evidență 481 de beneficiari, printre  care 327 

elevi. În perioada aceasta în  sala de lectură și în secția de împrumut au efectuat 15684 

împrumuturi,12983 vizite, 676 referinței, au avut loc lecții cu genericul Cum să ne comportăm în 

bibliotecă pentru elevii anului I.  

     Lucrătorii fac tot posibilul pentru ca biblioteca să fie accesibilă și pun la dispoziția cititorului 

materialele solicitate.  

     Fondul bibliotecii, care însumează  100373 exemplare de cărți și ediții  de note s-a îmbogățit cu 

ediții de note  și literatură din domeniile științelor lingvistice, psihologiei, pedagogiei,istoriei etc. 

precum și manuale de specialitate.  

      Fondul a fost completat cu 97 exemplare de cărți și ediții de note, din buget  101 exemplare, 

donație – 61 exemplare. Au fost reparate și restaurate  99 exemplare de cărți. 
 

Asigurarea condițiilor de acces la studii a persoanelor cu cerințe educaționale speciale 

 

     În cadrul înmatriculării s-a ţinut cont de Cotele de înmatriculare stipulate în punctele 11 din 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Concursului de admitere la programe de formare 

profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară. Astfel, au fost înmatriculați: 

a. copiii cu dezabilitate severă, accentuată și medie – 4 candidat;  

b. copiii care au părinţi cu dezabilitate severă – 0 candidați;  

c. copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi 

Independenţei R. Moldova; la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor 

avariei de la Cernobîl – 1 candidați;  

d. copiii proveniți din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților – 6 

candidați;      

    Contingentul de elevi ce-și fac studiile la programe de formare profesională  include persoane cu 

cerințe educaționale speciale. 

     Elevilor cu diverse dezabilități li s-au creat condiții de lucru diferențiat în cadrul orelor de 

educație fizică. 

IV. Personalul instituției de învățământ profesional tehnic 
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4.1 Personalul instituției de învățământ 

     În anul de studii 2018 - 2019 echipa managerială a instituției a fost  constituită din: director, 4 

directori adjuncți, 7 șefi de catedre, 2 șefi secție didactică, șef secție calitate. 

Managementul educațional a fost asigurat de către profesori, corepetitori și pedagogi sociali (în 

special în cămin). Nivelul de pregătire generală și de specialitate a fost monitorizat de serviciul 

resurse umane și secretariat,  Catedra de  discipline socio umane și reale, 6 catedre de specialitate, 4 

metodiști. 

 

4.2 Personalul didactic 
 

Procesul educațional în instituție în anul de studii 2018-2019 (conform datelor de la 01.10.2018) s-a 

realizat de 147 de cadre didactice: 
 

- cadre didactice titulare – 92 ; 

 

- cadre didactice cumulare – 55; 

Din ei  23 profesori discipline de cultură generală și 124 – discipline de specialitate, 2 pedagogi 

sociali, 51 – personal auxiliar și de deservire.  

Vârsta medie a profesorilor titulari – 48 de ani. 

Cadrele didactice titulare constituie  - 62,58%, iar cumularzii – 37,42 %. 

50% din cadrele didactice au experiența de peste 25 de ani, fapt ce permite implicarea lor în activități 

de mentorat. 

   Analiza cantitativă și calitativă a personalului didactic al colegiului în anul de studii 2018-2019 :  
 

Doctori 6 în  (4,1%) 

Conferenţiari universitari 1    (0,67 %) 

Titlu onorific 16  (10,88%) 

Gradul superior 36  (24,49%) 

Gradul I 32  (21,77%) 

Gradul II 

Nu dispun de grad didactic  

38  (25,85%) 

41  (27,89%) 

Tabelul nr. 12 

Repartizarea cadrelor didactice după vechimea în muncă 

Nr  Administraţia 

centrului 

        

Pedagogi 

1 - 3   - 8 

2 3 - 8 ani - 17 

3 8 - 13 ani 1 16 

4 13 - 18 ani 1 10 

Tabelul nr. 13 

 

     Procesul de atestare a cadrelor didactice este organizat în fiecare an de studii, conform planului 

stabilit. În instituție activează 36 profesori cu grad didactic superior, 32 profesori cu grad didactic I și 

38 profesori cu gradul didactic II, în total – 106 de persoane, ceea ce constituie 72% din numărul 

total de profesori. 

     În anul de studii 2018-2019 în planul nominal pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice au 

fost incluși 14  de profesori. În temeiul deciziei Consiliului Republican de Atestare, Ordinul MECC 

nr. 900 din 15.07.2019  au fost aprobate următoarele rezultate: 
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conferirea    GDII - 2                          confirmarea GDII - 2 

                    GDI  - 4                                                GDI  - 2 

                    GDS – 2                                                GDS - 2 

1 cadru didactic auconfirmat gradele didactice deținute în daza art.131 al Codului Educației. 

Personalul auxiliar – 54 persoane: 

Șef resurse umane- 1 

Contabil șef – 1  

Contabil - 2                                                                    

Bibliotecar - 4 

Portar– 12       

 Îngrijitor încăperi – 18 

 Șef cămin – 2                                                      

Magazinier- 1                                                                  

Secretar – 1                                                                     

Administrator clădire – 2                                                                    

Îngrijitor de teren – 2                                                 

Lenjereasă

- 1  

 

 

 

 

       

Muncitori 

auxiliari – 

3     

Laborant fonotecă - 1                                            

Acordor – 3                                                                          

Conducător auto - 1 

 

V. Baza tehnico-materială a instituției de învățământ 

profesional tehnic 
 
 

5.1 Capacitatea instituțională după proiect și utilizarea reală 

 

     CEEA „Ștefan Neaga” dispune  de  un bloc  de  studii  cu  

o  suprafaţă  totală  de 8963 m2, proiectate  pentru  activităţi  

didactice  şi extra didactice ce includ săli de clasă pentru lecții 

individuale și de grup, Sali pentru repetițiile colectivelor 

artistice, concerte academice, cabinete, sală de festivități, sală de lectură etc.: 
 

5.2 Asigurarea materială a procesului de formare profesională: 
  

Spațiile de învățământ 

Spații de învățământ 

Blocuri de studii 1 

Suprafața totală 8963,4 

Spații de instruire inclusiv:  

Săli de clasă pentru lecții individuale și de 

grup 

101 

Cabinete 9 

Săli de calculatoare 1 

Sală de lectură 1 

Sală de sport 1 

Sală de festivități 1 

Spațiu mediu pentru elev 8,55 
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 Biblioteca. Fondată în 1946, are o suprafață totală de 300 m2, 

împreună cu sala de împrumut și sala de lectură cu 70 de locuri. 

Biblioteca dispune de un impunător fond de literatură de specialitate, 

manuale, note, literatură artistică. Elevii și profesorii beneficiază de 

servicii precum împrumut de publicații la domiciliu și deservirea în 

sala de lectură, asistența informatică și bibliografică, expoziții 

informative și tematice, activități culturale. 

          Sală de sport. În prezent Centrul dispune de o sală sportivă 

dotată cu tot echipamentul necesar dezvoltării fizice ale studenţilor, conform normativelor în vigoare. 

Sala sportivă are 576 m2.  

Sală de festivităţi.       

Centrul dispune și de o sală de festivități de 520 m2 cu capacitatea de 

450 de locuri. Sala este dotată cu microfoane, aparataj de sonorizare și 

un proiector cu ecran pentru desfășurarea concursurilor, examenelor, 

concertelor, etc. 

Asigurarea condiţiilor de muncă pentru elevi şi cadrele didactice. 

Instituţia  este asigurată cu calculatoare în număr de 22 bucăţi și 9 

laptop – uri destinate cadrelor didactice, clasele de studii  sunt dotate 

cu instrumente muzicale - piane, table, mobilier. Spre regret, nu sunt 

alocate mijloace financiare bugetare pentru repararea şi procurarea instrumentelor muzicale, a 

aparatajului audio şi video, a tehnicii de calcul, pentru efectuarea reparaţiei. Pentru activitatea catedrelor 

s-au procurat și repartizat 7 imprimante. 
 

Pentru asigurarea condițiilor de activitate eficientă pentru elevi 

și profesori s-au proiectat și  realizat un șir de acțiuni: 
- s-a inițiat sistemul de arendare a manualelor la 

disciplinele ciclului liceal; 
- s-a reparat tehnica de calcul; 
- s-a amenajat sală de calculatoare; 

 
 

5.3 Asigurarea elevilor cu cămine 
  

Asigurarea elevilor cu loc de trai în cămin.  
 

La dispoziția elevilor din spațiul rural și localităților de tip urban în afara mun. Chișinău este pus la 

dispoziție 1 cămin cu 5 etaje cu capacitatea conform proiectului de 258 locuri. 100% din elevi, care au 

nevoie de cazare sunt asigurați cu locuri în cămin. Căminul dispune de odăi de locuit, cabinet medical, 

blocuri sanitare, bucătării. Odăile sunt prevăzute pentru 2, 3 și 4 

locuri. 

 Bucătăriile sunt dotate cu  aragazuri, mese de pregătit și lavoare. 
 

Numărul de elevi ce au solicitat loc de trai în cămin –125. 
 

Numărul de elevi Cazaţi în cămine – 119. 
 

 Procentul satisfacerii a fost de 100 %. 
 

Săli pentru evoluări și concerte academice 6 

Săli pentru orchestră 3 

Săli pentru clasa corală 2 

Cabinet acustic 1 

Cabinet Metodic 1 
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Căminele sunt gazificate, asigurate cu inventarul tehnic necesar. Elevii dispun de frigidere (3 unități) 

pentru păstrarea produselor alimentare. Au posibilitate de a-și pregăti hrana (6 aragazuri). În perioada 

decembrie 2018- februarie 2019 s-a realizat reparație capitală în cămin, care a vizat blocurile sanitaro 

igienice, bucătăriile, instalându-se geamuri termopan, coperișul căminului la fel a fost reparat. În 

colaborare cu Apa Canal și Termoelectrica s-a reușit distribuirea apei calde pentru locatarii căminului. 

Serviciile medicale pentru elevii sunt deservite de felcerul instituției. Cabinetul medical este amplasat la 

etajul 1 din incinta  căminului.  

5.4  Activitatea economico-financiară a instituție de învățământ profesional tehnic 

     Resursele bugetare se alocă și se utilizează în mod econom, eficient și eficace, în concordanță cu 

principiile bunei guvernări respectându-se prevederile legale aferente, corectitudinea utilizării 

alocațiilor financiare. Activitatea financiară a instituției în anul 2018 pe perioada 01.01.2018-

30.06.2018 poate fi analizată din tabelul nr. 14 : 

 

Nr.d/o Articolul 

Suma alocată 

pentru anul 2018 

Cheltuieli efective 

pentru anul 2018 

 Alocări bugetare conform planului Mii lei Mii lei 

1 Servicii educaționale: cursuri de formare 17,0 14,0 

2 Remunerarea muncii 15010,7 15010,7 

3 Contribuții la asigurări sociale 3873,0 3738,6 

4 Bursa 1151,1 1143,8 

 Plata mărfurilor și serviciilor:  

5 Energia electrică 520,00 520,0 

6 Energia termică 1170,6 1170,6 

7 Apa, canalizare 237,6 237,6 

8 Manuale, periodica 13,0 13,0 

9 Procurarea utilajului pentru instruire 73,0 65,1 

10 Reparații capitale 1000,0 - 

11 Reparații curente 211,6 85,6 

Tabelul nr.14 

 

VI.  Parteneriatul social 
 

6.1 Implicarea instituției în proiecte naționale și internaționale 

     CEEA este implicat în proiectul internațional cu finanțare din partea UE ,,Modernizarea și 

renovarea Centrului de Excelență în Educație Artistică ,,Ștefan Neaga,,.  

 Alte Proiecte internaționale: 

Nr. 

 

d/o 

 

Denumirea proiectului 

Internațional 

 

Perioada 

Alocații/ investiții ( 

mii lei) 

 

Beneficii/ 

număr de 

persoane 
Din 

instituție 

De la 

partener 

1 Încadrarea și realizarea proiectului «Роден език 

и култура зад граница 2018-2019»anunțat de 

Ministerul de Educație și Științe din R Bulgaria 

Septembrie 

Mai  

2018-2019 

0  

4000 Euro 

 

50 

2 Dezvoltarea proiectului «БЪЛГАРСКО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ» anunțat 

de Ambasada R Bulgaria 

Mai- iunie 

2019 

0  

30000 

Euro 

 

50 
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Proiecte naționale 

Nr. 

 

d/o 

 

Denumirea proiectului 

național 

 

Perioada 

Alocații/ investiții                     ( mii 

lei) 

 

Beneficii/ număr 

de persoane Din 

instituție 

De la partener 

1 Evoluarea coralei ”Gloria” la 

ceremonia de conferire a titlului 

onorific Doctor Honoris Causa 

unor personalități marcante din 

domeniul agricol la ședința 

festivă de la UASM 

(Universitatea Agrară de Stat 

din Moldova) 

 

 17 

septembrie 

2018 

 

0 

 

4000 lei 

 

20 

2 Palatul Național, evoluare în 

cadrul Festivalului Mărțișor 

2019 

Marcel Ștefăneț în proiectul 

Etno Republic 

 

8 martie 

2019 

 

0 

 

5000 lei 

 

20 

 

 

6.2 Consolidarea platformei de dialog social 

       În vederea formării și dezvoltării competențelor profesionale la elevi în corespundere cu 

standardele de specialitate, administrația CEEA “Ștefan Neaga” a creat o platformă de dialog social 

între instituția de învățământ și partenerii sociali: Platforma de dialog social are ca activități prioritare: 
 
 

- Asigurarea și îmbunătățirea calității Programelor de studii; 
 

- Desfășurarea eficace și eficientă a stagiilor practice; 
 

- Îmbunătățirii bazei didactico - metodologice în formarea profesională a absolvenților din 

instituție. 

     În cadrul realizării stagiilor de practică elevii au fost delegați la instituțiile de cultură, cu care au fost 

încheiate contracte  de parteneriat: 

 Filarmonica de Stat „Serghei Lunchevici” ; 

 Î.S. OCI Moldova-Concert ; 

 Teatrul de Operă și Balet „Maria Bieșu”. 

Instituția a încheiat contracte de parteneriat cu Muzeul de Artă al Moldovei, Colegiul Național 

de Artă ,,Octav Băncilă” din Iași, Junior Achievement Moldova, AO Moldova Aid, USM privind 

desfășurarea stagiilor de practică, AMTAP. 
 

Concluzii: 
 

      Scopurile strategice și obiectivele prioritare proiectate pentru anul de studii 2017- 2018 au fost 

realizate. Spațiu pentru ameliorarea și îmbunătățirea continuă a unor indicatori de calitate mai este 

suficient. 

Pentru analiza gradului de realizare a obiectivelor propuse am aplicat analiza SWOT pentru fiecare 

domeniu de activitate. 
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a) Procesul educațional 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Planuri de învățământ elaborate în baza  

sistemul de credite transferabile unice pe o 

anumită specialitate; 

 Curricula elaborată pentru disciplinele de 

specialitate și cele fundamentale; 

 Proiectarea documentelor cadrelor 

didactice în conformitate cu recomandările 

ghidurilor metodologice și metodica 

predării disciplinei; 

 Rezultate bune în fiecare an la diverse 

concursuri de interpretare instrumentală 

naționale și internaționale olimpiade 

(zonale,republicane); 

 Antrenarea elevilor în activități extracurs: 

Salon Muzical, activități muzical –literare 

extracurriculare, secții sportive; 

 Consiliul elevilor este activ în organizarea 

și implicarea elevilor în activităţi 

extradidactice; 

 70 % din elevi au scop bine determinat în 

exercitarea viitoarei specialităţi; 

 Implicarea persoanelor resurse în 

activitățile didactice și extrașcolare 

 Număr redus de manuale de specialitate, 

note muzicale şi lipsa materialelor 

didactice moderne; 

 Dotarea insuficientă cu instrumente 

muzicale, majoritatea au un termen de 

exploatare peste 30 ani; 

 Motivația slabă a cadrelor didactice de 

specialitate în elaborarea manualelor, 

suporturilor de curs, materialelor 

didactice; 

 Rata absolvenților mai mică în raport cu 

numărul elevilor înscriși la anul I de 

studii , 70 % au tendința de a învăța mai 

puțin, dar de a obține note bune cu efort 

minim; 

 La 45% din elevii înmatriculaţi 

cunoştinţele nu corespund mediei de 

concurs; Numărul ridicat de absenţe în 

special în anii 3 și 4 de studii; 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Noi servicii educaţionale oferite conform 

statutului Centrul de Excelenţă; 

 Posibilitatea creșterii profesionale a 

cadrelor didactice prin participarea la 

diverse formări și proiecte în domeniul 

educațional; 

 Elaborarea curriculei la toate unitățile de 

curs; 

 Conferinţe şi activităţi metodice 

organizate de ME, MC, Cabinetul 

metodic, IȘE instituţii de învățământ 

superior și profesional tehnic; 

 Implicarea elevilor în workshop-uri, 

specifice domeniului de formare 

profesională şi alte organizaţii; 

 Burse de merit nominale oferite prin 

Hotărâre de Guvern; 

 

 Situația demografică, care ar duce la 

scăderea numărului de elevi; 

 Părinţi plecaţi, ce nu se implică direct în 

educaţia elevilor; 

 Număr tot mai mare de copii rămaşi fără 

ocrotire părintească(orfani) sau proveniţi 

din familii social vulnerabile; 

 Program de studii prea aglomerat raportat 

la numărul de ore alocat fiecărei unități de 

conținut; 

 Lipseşte cadrul legislativ de angajare a 

tinerilor specialişti; 

 Diploma de absolvire a CEEA nu acoperă 

în totalitate cerințele angajatorului 

(profesori în unitățile de învățământ); 

 Dezinteresul tot mai sporit al statului 

pentru domeniul artistic. 
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b) Resurse umane 
 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 

 Cadre didactice în proporție de 100% 

 Ponderea cadrelor didactice titulare 

domină mult  

asupra prin cumul: 60,1% ; 39,9% 

 92,57 % din personalul didactic dețin 

grade didactice; 

 Experiență profesională bogată (50%  au  

stagiul de muncă 

 În domeniu mai mare decât 25 ani 

 Vârsta fiziologică medie a personalului 

didactic : 42 ani; 

 Număr mare de cadre didactice 

perfecționate prin diferite stagii de 

formare continuă; 

 Cadre didactice care au absolvit sau sunt 

în curs de absolvire a unei forme de 

învățământ superior (studii de masterat) 

 Posibilitatea de a învăța din experiența 

profesională a unor colegi prin diverse 

activități realizate. 

 

 Conservatismul și rezistența la schimbare a 

unor cadre didactice; 

 Implicarea slabă a cadrelor didactice în 

elaborarea unor auxiliare curriculare; 

 Lipsa inițiativei în acțiuni de organizare, 

planificare,coordonare și luarea deciziilor 

din partea unor cadre didactice; 

 Valorificarea insuficientă a datelor obținute 

în urma monitorizării și controlului 

activității didactice la catedră; 

 Inconștiența evaluării sistematice a elevilor 

de către unele cadre didactice. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 Deschiderea echipei manageriale/ a 

majorității cadrelor didactice către 

schimbare/perfecționare 

 Participarea activă la activități de 

formare și informare a personalului 

didactic: conferințe, mese rotunde, 

ateliere, training-uri, seminare etc. 

 Încadrarea tuturor cadrelor didactice  

în procesul de atestare/ formare 

continuă 

 Instituționalizarea și dezvoltarea 

Sistemului de Management al 

Calității în instituție 

 Contextul socio- economic și salariile mici 

din învățământ duc la scăderea motivației 

și a interesului pentru activități 

profesionale 

 Criza de timp a părinților reduce 

implicarea familiei în viața instituției, în 

relația profesor- elev 

 Neglijarea atribuțiilor de către unii diriginți 

în activitatea de mentori în implementarea  

Strategiei de reducere a absențelor și a 

abandonului școlar duce la număr mai 

mare de absențe la unii elevi 

 Activitate dezinteresată a unor cadre 

didactice și auxiliare în formarea 

/dezvoltarea competențelor digitale 

 

 

c)  infrastructura 

 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 
 

 Starea fizică bună a spațiilor de instruire și 

 

 Dotare insuficientă a sălilor de clasă, 
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încadrarea în normele de igienă 

corespunzătoare 

 Instituția dispune de sală de sport, sală de 

festivități cu scenă, bibliotecă, sală de 

lectură 

 Conexiune la internet în cabinetul de 

informatică 

 Site-ul www. ceneaga.md conține 

informații diverse despre activitatea 

instituției 

 Cabinetul acustic cu o bază de date utile 

procesului de instruire 

 În punctul medical elevii pot beneficia de 

asistență medicală urgentă 

 Cabinetul metodic servește pentru 

organizarea concursurilor de specialitate, 

formare profesională, întrunirilor metodice 

și asistență metodică cadrelor didactice din 

instituțiile de învățământ artistic  

complementar din Republica Moldova 

tinere 

sălilor pentru repetiții, colectivelor 

artistice cu tehnică modernă, 

mobilier, mijloace multimedia, lipsa 

softurilor educaționale și acelor de 

specialitate licențiate 

 Acoperișul, sistemul de încălzire, 

canalizare, ventilare, sala de sport 

necesită reparație capitală 

 Fonduri insuficiente pentru reparații 

curente și capitale, achiziționare a 

materialelor consumabile 

 Cantina instituției nu funcționează 

motivul fiind că aceasta  este arendată 

de un agent economic cu care 

instituția este în litigiu de judecată din 

cauza calității serviciilor prestate 

 
OPORTUNITĂȚI 

 
AMENINȚĂRI 

  Îmbunătățirea infrastructurii prin 

realizarea unor proiecte de parteneriat cu 

agenții economici și programe europene de 

finanțare 

 Programe  naționale de dotări cu 

instrumente muzicale, echipament 

informatic, materiale didactice 

 Instruirea persoanelor din echipa 

managerială și personalului didactic în 

domeniul elaborării și implementării unor 

proiecte 

 Degradarea spațiilor de instruire și 

cazare datorită fondurilor bănești 

limitate pentru întreținerea instituției 

 Conștiința morală a elevilor privind 

păstrarea și întreținerea spațiilor  

 Uzura morală a mobilierului, 

instrumentelor muzicale și a 

echipamentelor existente 

 

 
d) relații comunitare și de parteneriat 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Colaborare cu agenți economici/ instituții 

concertistice, Teatre, Centre de cultură și 

Artă în domeniul pregătirii și formării 

profesionale; 

 Colaborare cu reprezentanții comunității 

locale; 

 Parteneriate cu instituțiile ce oferă cursuri 

de formare continuă pentru cadrele 

didactice; 

 Schimbările rapide care se produc astăzi în 

toate domeniile vieţii economice; 

 Implicare ineficientă a Consiliului Elevilor 

în problematica instituției. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Schimb de experiență cu alte colegii din 

țară și din afară; 

 Oferte pentru proiecte de parteneriat a 

instituțiilor și agenților economici; 

 Cooperarea, comunicarea, motivaţia 

comună pentru binele social pot crea 

spiritul comunitar necesar rezolvării 

oricărei probleme. 

 Economie slab dezvoltată; 

 Consecințele crizei economice face 

imposibilă sponsorizarea activităților. 

 Migrațiile părinților în spațiu UE conduc la 

o slabă implicare a acestora în viața 

instituției. 

 

 

Dificultăți cu care se confruntă instituția de învățământ: 
 

 lipsa unui sistem de elaborare și editare a suporturilor teoretice, materialelor didactice 

pentru învățământul profesional tehnic;



 implicarea insuficientă a cadrelor didactice în activități de proiectare strategică,de 

monitorizare, luare de decizii la nivel de instituție;


 motivarea scăzută a unor cadre didactice pentru creșterea profesională, avansare în 

domeniul specialității;


 baza tehnico-materială și didactico – metodică modestă;


 acces redus a membrilor catedrelor la bibliografia electronică din cauza lipsei de competențe 

digitale la unele cadre didactice, precum și a mijloacelor tehnice depășite;


 implicare slabă în proiecte de atragere a resurselor extrabugetare pentru îmbunătățirea bazei 

tehnico-materiale a instituției.

Propuneri de soluționare: 


 Dezvoltarea instrumentelor de asigurare a accesului, relevanței și calității pentru toți 

beneficiarii     învățământul profesional tehnic postsecundar;


 Ajustarea și modificarea programelor de studii din perspectiva relevanței competențelor 

necesare pentru viață/specialitate;


 Susţinerea formării continue a resurselor umane asigurând dezvoltarea profesională continuă;


 Dezvoltarea Sistemului de Management al Calității,formarea culturii calității;


 Modernizarea continuă și perfecționarea activității didactice care să confere procesului 

de învățământ consistență, dinamism și eficiență;
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