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Raportul anual al Colegiului de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”
Nota introductivă
Prezentul Raport de activitate este realizat având în vedere Proiectul de Dezvoltare
Instituţională 2017-2018, elaborat în baza planurilor manageriale de dezvoltare și organizare a
procesului instructiv - educativ.
Raportul de activitate este fundamentat şi susţinut de rapoartele de activitate elaborate de echipa
managerială în baza analizei situației actuale ale ariei curriculare/extracurriculare și financiare oglindite
în proiectul anual.
I.

Informaţie cu privire la instituţie
1. Denumirea şi adresa

Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din municipiul Chişinău, amplasat: MD 2043, or. Chişinău, str. Independenţii 1.
2. Descrierea generală a instituţiei (inclusiv tipul şi statutul)
Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” este o instituţie de învăţământ de stat,
acreditat la 30.11.2006, în baza certificatului de acreditare cu seria AC nr. 0135, având studii bugetare şi
în baza de contract. Din data de 08.07.2016 colegiul este arondat la Centrul de excelență în educație
„S.Neaga”, în baza Hotărârii Guvernului nr.851 din 08.07.2016.
Pe parcurs a 129 ani CAP „Al.Plămădeală” a instruit și a format zeci de generații de artiști
plastici: personalități de seamă, maeștri emeriți, deținători de titluri onorifice, ordine și medalii de stat și
internaționale. Absolvenții colegiului, fiind promotorii culturii și artei Republicii Moldova, sunt prezenți
prin operele lor de artă la expoziții naționale și internaționale, cu lucrările achiziționate de galerii și
muzee de prestigiu.
Vechimea şi rezistenţa acestei instituţii constă în experienţa ei durabilă, cât şi în formarea
cadrelor şi personalităţilor notorii, care au adus faima Moldovei în domeniul culturii şi artelor, numele
cărora se identifică cu numele ţării (ex: C.Cobizeva, Al.Plămădeală, M.Grecu, E.Romanescu, A.Șciusev,
Gh. Vrabie, I.Vieru, I.Cîrmu etc.).
Această instituţie s-a edificat prin inaugurarea diverselor profiluri, specialităţi, care s-au afirmat,
atrăgând copii pasionaţi de artă şi frumos, oferindu-le o cale luminoasă în viaţă.
Colegiul a deschis drumul şi altor instituţii de artă, oferind cadre didactice, programe analitice,
suporturi ilustrativ–didactice pentru orele de desen, pictură, compoziţie, studiul culorii, istoria artei
plastice etc. Fondul metodic al CAP„Al.Plămădeală” include ghiduri metodice, suporturi de lecţii la
discipline de profil, teste, unelte, naturi statice, sculpturi, care pot fi oferite altor instituţii de învăţământ
profesional tehnice, licee, școli de artă.
Viziunea Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” își propune crearea unui act
didactic bazat pe valorile democratice și aspirații moderne, corelat cu inovația și reforma învățământului
profesional tehnic postsecundar, în spiritul valorilor naționale și europene, prin promovarea unui
învățământ activ, prin prisma paradigmelor educație europene.
Misiunea de bază a Colegiului de Arte Plastice constă în oferirea elevilor posibilităților de a
atinge performanțe individuale și comunitare, în vederea construirii unei cariere potrivite cerințelor
pieții muncii și dinamismului vieții.
Colegiul promovează identificarea și dezvoltarea competențelor profesionale în vederea afirmării
elevilor ca personalități de valoare în domeniul Artelor plastice, vizuale și Design.

Obiectivul general al activității educaționale în instituţia noastră vizează realizarea standardelor
de pregătire profesională a elevilor în domeniul educațional Artă.
Obiectivele prioritare în activitatea didactică în anul de studiu 2017-2018 sunt:
1. Eficientizarea calităţii managementului educațional la toate nivelurile: catedre, secţii,
administrare, baza didactică, etc.;
2. Aderarea şi realizarea consecventă a standardelor de calitate cerinţelor instructiv-formative
necesare unui învățământ profesional tehnic postsecundar;
3. Asigurarea eficientă şi calitativă a procesului de tranzacţie la învăţământul în baza sistemului de
Credite de Studii în VET (ECVET) în învăţământul mediu de specialitate, aprobat prin ordinul
Ministerului Educaţiei;
4. Sporirea calității corpului profesoral inclusiv modernizarea formării profesionale și continuă,
reciclarea și autoformarea artistică și științifică.
5. Racordarea instruirii la necesitatea agenților economici și afirmarea imaginii pozitive a colegiului
prin integrarea absolvenților în câmpul muncii.
6. Promovarea perspectivelor de dezvoltare a competenţelor speciale și profesionale a elevilor, prin
stimularea manifestărilor şi participărilor la diverse activităţi de ordin artistico-creativ: expoziţii,
concursuri, vernisaje, olimpiade.
7. Pregătirea profesională a specialiştilor în domeniul educațional Artă, cu continuitatea
implementării schimbărilor procesului de instruirea la nivel european.
8. Axarea procesului educaţional pe promovarea tradiţiei şi inovaţiei în instituţia de învăţământ
profesional tehnic postsecundar
9. Participarea la diferite acţiuni educaţionale, sociale, de caritate în scopul pregătirii pentru viaţa de
zi cu zi şi cea profesională
10. Sporirea atractivității domeniului educațional Artă, astfel încât numărul de elevi să crească cu
10%.
11.Dezvoltarea parteneriatului pentru implementarea valorilor educaționale naționale și europene;
Corpul administrativ susţine în continuitate schimbările petrecute în educaţie, preconizate în
Strategia Educația-2020 şi Codul educației (nr. 152 din 17.07.2014) și promovează trecerea la
învăţământul (ECTS) în baza de Credite de Studii Transferabile.
În anul de studiu 2017-2018 s-a lucrat în baza planurilor de studii din 2014,2015,2016. Planurile
de învăţământ pentru anul de studii 2017-2018 au fost perfectate de şefii de secţii după o formulă unică
şi aprobate Ministerului Educaţiei şi Ministerului Culturii. La nivelul unității de învățământ în anul
precedent s-a pus accentul pe inovarea metodelor și tehnicilor de predare evaluare, pe asigurarea bazei
didactico-materiale eficientă procesului de desfășurare și gestionare activităților curriculare și
extracurriculare. Managerii colegiului cu echipele responsabile de curricule au lucrat asupra calificărilor
și standardelor de pregătire profesională. S-au organizat concursuri interne și externe.

1.
2.
3.

4.
5.

Concursuri / proiecte interne, municipale, naționale:
Concursul „Traficul de ființe umane", sub patronajul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
al Republicii Moldova, responsabili echipa managerială;
Expoziția-concurs Zilele Culturii PL în RM, ediția a V, Chișinău „Jan Alojty Matejko”, organizată
de MECC, Ambasada Republici Polone, AMTAP, Zen Clubului, Filarmonica Națională
Expoziției concurs ,,Culorile unui Genocid” MECC, L.T.,,B.Z.Gherzel,, Școala de Arte
,,Al.Stîrcea,, UPS ,,Ion Creangă,, IPC al AȘM, Colegiul de Arte ,, N.Botgrosu,, Soroca, Gimnaziul
68, s.Dobruja, Colegiul de Stat al Artelor ,,Telemezean,, Erevan.
Concurs Republican de Creație Artistică Floarea Omenirii, sub patronajul Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;
Expoziția concurs “Noi, tineri creatori” , UAP , Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al
Republicii Moldova;

Concursului Național de Arte plastice „Tinere Talente”, sub patronajul Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;
7.
Atelier-concurs de desen grafic „Talentul nu ia mită. Integritatea în imagini”, organizat de CNA
Republicii Moldova,
8.
Expoziție – Concurs „Combaterea traficului de ființe umane”, OSCE
9.
Expoziție – Lucrări de curs ale elevilor CAP „Al. Plămădeală”, organizată de CAP „Al.
Plămădeală”, în incinta Parlamentul Republicii Moldova
10. Concursul Regional „Cel mai bun plan de afaceri” Ediția a V-a, organizat de CEDA, Chișinău și
AFA, Bălți, cu suportul LED Lichtenstein Development Service.
11. Concurs „Europa în Culori” lansat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în parteneriat cu:
Școala de Arte pentru Copii „Al. Sciusev”, Școala de Arte „Al. Stîrcea”, UPS „I. Creangă”,
AMTAP.
12. Concursul de desen „Zeița Menerva”, responsabil șef cabinetului metodic de desen Emil Cojocaru;
13. Concursul Oda lui Mihai Eminescu „Eminesciana”, responsabil șef de Muzeu CAP
„Al.Plămădeală”, Sergiu Bădrăgan
14. Proiectul Salvăm patrimoniul Artei Plastice autohtone, implementat cu scopul lansării
evenimentului public cultural - Jubileul Colegiului de Arte Plastice la 130 ani de la inaugurare,
autori Lilia Răcilă, Ion Niță.
O deosebită atenție s-a acordat relațiilor comunitare. Pentru asigurarea performanţelor şi
mobilităţii elevilor, colegiul s-a implicat în proiecte educativ–formative, de parteneriat, voluntariat, fiind
în permanentă conlucrare cu AMTAP, UPS „I.Creangă”, UAP din Moldova, Centrul Expozițional
Constantin Brăncuș, K:SAK (Centrul pentru Arta Contemporană), Centrul Cultural German Akzente,
Chișinău, Goite Institu România, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Muzeul Naţional
de Arte Plastice, Ministerul Culturii Polonia, Adam Mickiewiecz University Polonia,UTM Chișinău,
AFA Bălți, CEDA Chișinău, Ambasadele: României Poloniei, SUA în Republica Moldova, Gradina
Zoologică, Chișinău;Grădina Botanică, Chișinău și Dendrariu; "ARH-EST STUDIO" SRL; "Design
Laboratory" SRL; "B. M. Premium" SRL; "Conaprim Grup" SRLȘ “Tekwill”, UTM, “ZIP House”;
UTM, Colegiul Economic „Dionisie Popmarțian”, Alba Iulia; Institutul „Eudoxiu Hurmizachi”, pentru
Românii de Pretutindeni, București, Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, Institutul Cultural Român
„Mihai Eminescu”, Chișinău, Asociația AO „Oberliht”, Chișinău, European Voluntary Service (EVS);
ERASMUS+; eTwinning Plus; Galeria „Mobius”, București; IMAGO MUNDI, Italia; LOCALS;
Studioul 10:90, Chișinău; Pretura sect. Botanica; OSCE, Moldova; Agenția Suedeză pentru Dezvoltare
Elevii noştri au posibilitatea să participe la diverse expoziţii, concursuri naţionale şi internaţionale,
olimpiade sau alte manifestări culturale, dezvoltând abilităţile şi competenţele profesionale, oratorice,
manageriale, etc.
Prin nivelul de competenţe profesionale absolvenţii noştri au posibilitate să se adapteze diferitor
condiţii de viață, să organizeze propriile afaceri, să devină artiști emeriți, să lase urma sa în Arta
Republicii Moldova.
Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” este o instituţie cu tradiţii formate timp de
decenii, cu rezultate frumoase în domeniul Artelor plastice, vizuale și Design. Ne dorim ca trăsăturile
dominante a profesorilor și a discipolilor lor să corespundă nivelului înalt de inteligență și
intelectualitate. Climatul intern a ofertei educaționale să fie deschis, respectuos, stimulativ, caracterizat
prin muncă în echipă, atașament față de elevi, respect pentru profesie.
6.

I. Date generale a Colegiului
1.Profilul Colegiului
Anexa 1.1.
Coloana
1.

Titlul coloanei
Numărul de ordine al instituției
de învățământ profesional tehnic
este similar pentru toate anexele
Denumirea instituției de
învățământ profesional tehnic
Tipul de proprietate:
Fondator
Tipul programelor:
Anul fondării

Modul de completare
15

Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală” or. Chișinău
public
Ministerul Educației
Nivel IV
anul fondării instituției de învățământ 1887
Ministerul Culturii ordin nr. 04 din 14.01.2004,
HG nr. 1551 din 23 12.2003 „Cu privire la
reorganizare instituțiilor de învățământ”,
Anul ultimei reorganizări, nr. HG
Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală”din Chișinău – în Colegiul de Arte
Plastice „Alexandru Plămădeală”din Chișinău
10.
Adresa juridică, inclusiv pentru MD-2043, mun. Chișinău, Republica Moldova
sediile arondate
str. Independenței nr.1
colarteplamadeala@gmail.com
11.
email
2
3.
4.
6.
8.

12.

web

13.

Director

14.

telefon director / anticameră

15.
16.

www.colegiuarte.md/
Răcilă Lila
022766496 – director
022766639 - anticamera

Anul aprobării Planului de
dezvoltare strategică a instituției 12.09.2017, Aprobat în Consiliul Profesoral nr. 3
de învățământ
Acreditarea instituţiei de
învățământ (nr. HG / data)

Hotărârea Colegiului Ministerului Educației și
Tineretului nr. 14.8.4 din 30.11.2006

2. Structura Colegiul de Arte Plastice
Organe administrative şi consultative conform Regulamentelor în vigoare sunt:
 Consiliul profesoral;
 Consiliul de administraţie;
 Consiliului metodico-ştiinţific;
 Consiliul de etică;
 Consiliul artistic.
 Consiliul elevilor
Subdiviziuni și conducătorii acestora din cadrul Colegiul de Arte Plastice sunt:
 Secții; 1. Arte Plastice
rte vizuale și design
3. Socio - uman și reale
4. Asigurarea calității

Organigrama CAP `Al.Plămădeală”

3.Caracteristica programelor de formare profesională a Colegiului
Anexa 1.2.
Caracteristica programelor de formare profesională a Colegiului
N Nivelul
d/o programului
de formare
profesională
1
2
Nivelul IV
1
Nivelul IV
2

Nivelul IV

Domeniul de
formare
profesională

Codul
specialit
ății

3
212.Modă,
design și
design
industrial

4

21210
21310
213. Arte Plastice 21320
21330
21410
214.Arte
Vizuale

21420
21430

3
Nivelul IV

1893
Design

4
Nivelul IV
Arte plastice și
decorative
5
6

7

Nivelul IV

Nivelul IV

Arte
plastice și
decorative
Arte plastice

1892
1601
1602
1603
1605
1606
1603
1892
1601
1602

Specialitatea/
meseria

Nr. credite/
studii

5

Design interior
Grafica
Pictură
Sculptură
Tapiseria
artistică
Ceramică
artistică
Prelucrarea
artistică a
materialelor
Design
Vestimentar
Design interior
Pictura
Grafica
Sculptura
Tapiseria
artistică
Restaurarea
artistică
Arte decorative
Designul
interiorului
Pictura
Grafica

Durata
programului
6

7

120

4 ani

120

4 ani

120

4 ani

120

4 ani

120

4 ani

120

4 ani

120

4 ani

Anexa 1.3

Coloana Titlul coloanei
1
Nivelul programului de
formare profesională
Domeniul de formare
profesională

2

Codul specialității și
specialitatea

3
4

Nr. de credite de studii

5

Durata programului

Modul de completare
Nivelul IV
1. Modă, design interior și design industrial
2. Arte Plastice
3. Arte Decorative
21210 Design interior
21310 Grafică
21320 Pictură
21330 Sculptură
21410 Tapiseria artistică
21420 Ceramica artistică
21430 Prelucrarea artistică a materialelor
1893 Design vestimentar
1892 Design interior
1601 pictura
1602 Grafica
1603 Sculptura
1606 Restaurarea artistică
1603 Arte decorative
1892 Designul interiorului
1601 Pictură
1602 Grafică
120

4 ani

4.

Cadrul juridic a Colegiul de Arte Plastice
Anexa nr. 1.4.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Codul educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014
Codul muncii al Republicii Moldova, nr. 154 din 28.03.2003
Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional / tehnic pentru anii 2013-2020,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.97 din 01.02.2013
Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor pentru
pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și
postsecundar nonterțiar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.853 din 14.12.2015
Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 425 din 03.07.2015
Regulamentul–cadru de organizare și funcționare a Centrului de excelență, aprobat prin
OME nr. 1158 din 04.12.2015
Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învățământ profesional
tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin OME nr.550 din 10.06.2015
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional
tehnic secundar
Cadrul de referință al curriculumului pentru învățământul profesional tehnic, aprobat prin
OME nr.1128 din 26.11.2015, aprobat prin OME nr.840 din 21.08.2015

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar
nonterțiar în baza sistemului de credite de studii transferabile, aprobat prin OME nr. 1205
din 16.12.2015
Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic postsecundar şi
postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin
OME nr. 234 din 25.03.2016
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul
profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin OME nr.1086 din
29.12.2016
Regulamentul privind stagiile de practică în producție în învățământul profesional tehnic
secundar, aprobat prin OME nr.233 din 25.03.2016
Regulamentul cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind educația incluzivă
în învățământul profesional tehnic. Nr.1430 din25.09.2018
Regulamentul priviind organizarea și desfășurarea a examenului de calificare.nr1127
din23.07.2018
Alte Regulamente de ordin intern:
1. Regulament Expoziția-concurs de arte plastice, arte vizuale și design „Europa în
culori” Aprobat: Ministerul Culturii R.M., ordin 28.04.2017, nr.124
2. Regulamentul Expoziția-concurs de arte plastice, arte decorative „Culorile unui
genocid” în memoria victimelor Holocaustului, Chișinău 2017 Aprobat: Ministerul
Culturii R.Moldova
3. Metodologia de evaluare a concursului pentru ocuparea fineței de directori adjuncți
aprobată la Consiliul de administrare Colegiului de Arte Plastice„Al. Plămădeală” nr. 30
din 08.06.2017
4. Regulamentul de ordine internă al Colegiului de Arte Plastice„Al. Plămădeală”,
aprobat la ședința Consiliului Profesoral al Colegiului nr. 5 din 01.12.2015
5. Regulamentul de activitate a Colegiului de Arte Plastice„Al. Plămădeală”
(Instituție medie de specialitate) din Republica Moldova; Aprobat prin Hotărârea
Consiliului Profesoral a colegiului nr. 3 din 25.12.2004
6. Statutul Instituției de Învățământ Colegiului de Arte Plastice„Al. Plămădeală” din
Chișinău (din redacție nouă). Înregistrat la CÎS al MDI la 19 iunie 2008 nr. 161532,
Aprobat de Ministerul Educației al RM din 31.03.2010, de Ministerul Culturii al RM
din 15.03.2010
7. Regulamentul de Organizare și funcționare a conciliului Elevilor al Colegiului de
Arte Plastice„Al. Plămădeală”, proces-verbal 01 din 07.04.2014
8. Planul de acțiuni, privind activitatea extracurriculară în Colegiului de Arte
Plastice„Al. Plămădeală”pe anul de învățământ 2016-2017, aprobat la Consiliul
Profesoral nr.1 din 05.09.2016
9. Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație al
Colegiului de Arte Plastice Al.Plămădeală, aprobat prin procesul verbal al consiliului
administrativ nr.1 din 06.09.2018

II. Date statistice a Colegiului de Arte Plastice
1. Informația cu referire la numărul grupelor de elevi în anul de studii
2017-2018
Anexa 2.1.
Coloana
1.

2.

Titlul coloanei
Numărul de ordine al instituției
de învățământ profesional tehnic
este similar pentru toate anexele

Colegiul de Arte Plastice
„Alexandru Plămădeală” or.
Chișinău

Modul de completare

15

Ministerul Culturii ordin nr. 04 din 14.01.2004, HG
nr. 1551 din 23 12.2003 „Cu privire la reorganizare
instituțiilor de învățământ”, Colegiul Republican de
Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”din Chișinău –
în Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală”din Chișinău

3.

Nr. total de grupe de elevi

31 grupe

4.

Nr. total de grupe de elevi la
programe de nivel IV

31 grupe

Inclusiv la programe de nivel IV
5.
6.

Inclusiv la programe de nivel IV

Nr. total de grupe la anul I – 8 grupe
Nr. total de grupe la anul II – 8 grupe

7.

Inclusiv la programe de nivel IV

Nr. total de grupe la anul III – 7 grupe

8.

Inclusiv la programe de nivel IV

Nr. total de grupe la anul IV – 8 grupe

9.

Inclusiv cu limba de instruire

24 grupe cu instruire în limba română

10.

Inclusiv cu limba de instruire
7 grupe cu instruire în limba rusă

2. Informație cu privire la contingentul de elevi ai instituției de învățământ profesional
tehnic în anul de studii la data de 01 octombrie a anului de studii pentru care se face raportarea.
Raportarea pentru anul de studii 2017-2018, se efectuează cu referire la contingentul elevilor
instituției de învățământ la data de 01.10.2017
Anexa 2.2.
Coloana
Titlul coloanei
Modul de completare
Numărul
de
ordine
al
1
instituție de învățământ
profesional tehnic este
15
similar pentru toate
anexele
Colegiul de Arte Plastice
Ministerul Culturii ordin nr. 04 din 14.01.2004, HG
2.
„Alexandru Plămădeală” nr. 1551 din 23 12.2003 „Cu privire la reorganizare
din Chișinău
instituțiilor de învățământ”, Colegiul Republican de
Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”din Chișinău
– în Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală”din Chișinău
3.
total elevi la data de
267
01.10.2017
4
Total elevi la programe de
62 elevi la anul I

nivel IV pe anii de studii

5
6
7
8

9

Inclusiv buget,
Inclusiv contract,
Inclusiv băieți,
Inclusiv fete

Apartenență etnică

65 elevi la anul II
76 elevi în anul III
64 elevi în anul IV
171
96
66
201
din numărul total de elevi,219 moldoveni
ucraineni - 12
rus - 21
găgăuz-9
turc-3
bulgari-3

3. Informație cu privire la dinamica contingentului de elevi a Colegiul de
Arte Plastice
Anexa 2.3.
Coloana Titlul coloanei
1.

Numărul de ordine al instituției de
învățământ profesional tehnic este similar
pentru toate anexele

Modul de completare

15
Ministerul Culturii ordin nr. 04 din
14.01.2004, HG nr. 1551 din 23 12.2003 „Cu
privire la reorganizare instituțiilor de
învățământ”, Colegiul Republican de Arte
Plastice „Alexandru Plămădeală”din
Chișinău – în Colegiul de Arte Plastice
„Alexandru Plămădeală”din Chișinău
267

2.
3.
4.

Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală” or. Chișinău
Total elevi la data de 01.10.2017.
Nr. total de elevi plecați în perioada

10

5.

(01.10.2017 – 30.06.2018 ) anului de
studii 2018
Nereușita academică

6.

Transfer -

-

7.
8.
9.
10.
11.

3

12.
13.
14.
15.

Plecați în concediu academic
Abandon școlar Plecare după BAC Alte cauze
Nr. total de elevi veniți în perioada
(01.10.2017 – 30.06.2018) anului de
studii pentru care se face raportarea
Restabilire la studii – 1
Transfer Reveniți după concediu academic – 1
Alte cauze -

16.

Nr. de elevi absolvenți ai anului de studii

7

3
-

1
Se indică nr. de elevi veniți în perioada
(01.10.2017 – 30.06.2018) anului de studii
pentru care se face raportarea din cauza. În
raportul pentru anul de studii
perioada nominalizată:
Se indică nr. de elevi absolvenți, similar col. 3

17.

18.

58
Nr elevi la 01.07.2018 la sfârșitul anului
de studii pentru care se face raportarea
267-10+1-58=200; 116 buget; 84 contract
Nr. total de elevi înmatriculați efectiv la
01 septembrie în sesiunea de admitere
curentă 92

19.

22.
23.
24.

Nr. total de elevi 13
Buget – 8
Contract -5
Nr. total de elevi 4 restabiliți,
92 înmatriculați
Buget – 49
Contract – 4+42

25.
26.
27.
28.

Nr. total de elevi 281
Buget - 171
Contract - 110
Băieți - 78

29.

Fete - 203

20.
21.

din Anexa 2.5.
Se va calcula conform relației: col. 17 = col. 3
- col. 4 + col. 11 – col.16. Pentru anul de
studii 2017-2018, nr. de elevi se indică la data
de 01.07.2018
Se indică nr. de elevi înmatriculați, similar
col. 3 din Anexa 2.4. Pentru anul de studii
2017-18 se indică nr. de elevi la data de
01.07.2018
Nr. de elevi plecați în perioada (01.07.201830.09.2018)de vară și luna septembrie a
anului curent, inclusiv cu finanțare din
bugetul de stat și taxă de studii
Nr. de elevi veniți în perioada (01.07.2018 –
30.09.2018)
de vară și luna septembrie a
anului curent, inclusiv cu finanțare din
bugetul de stat și taxă de studii
Nr. elevi la 01.10.2018. Corespunzător datelor
prezentate către BNS, inclusiv cu finanțare
din bugetul de stat și taxă de studii și
respectiv cu indicarea nr. de băieți și fete. În
raportul pentru anul de studii 2017-18 se va
indica nr. de elevi la 01.10.2018 și
se va calcula conform relației: col. 25 = col.
17 – col. 19 + col. 22.

1. Informație cu privire la nr. de elevi înmatriculați în anul curent în Colegiului
informația cu referire la rezultatele sesiunii de admitere din anul 2018
Anexa 2.4.
Coloana
Titlul coloanei
Modul de completare
1.
2.

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

Instituția de învățământ Colegiul de
Arte Plastice ,, Al. Plămădeală” din
or. Chișinău

Total 92 elevi admiși conform planului
de înmatriculare
Inclusiv, la buget, 49 elevi
Inclusiv ,la contract 43 elevi
Total 92 elevi admiși conform planului
de înmatriculare
Inclusiv, la buget, 49 elevi
Inclusiv ,la contract 43 elevi
Înmatriculați efectiv în anul de studii,
92 elevi
Inclusiv , 49 la buget
Inclusiv, 43 la contract

21
Ministerul Culturii ordin nr. 04 din 14.01.2004,
HG nr. 1551 din 23 12.2003 „Cu privire la
reorganizare instituțiilor de învățământ”,
Colegiul Republican de Arte Plastice
„Alexandru Plămădeală”din Chișinău – în
Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală”din Chișinău
Se indică admiterea conform planului de
înmatriculare, inclusiv cu finanțare din bugetul
de stat și cu taxa de studii
Se indică admiterea conform planului de
înmatriculare, inclusiv cu finanțare din bugetul
de stat și cu taxa de studii la programe de nivel
IV
Se indică nr. de elevi înmatriculați efectiv,
inclusiv cu finanțare din bugetul de stat și cu taxă
de studii

12

Băieți, 28

13

Fete, 64

14

Nr. total 92 de elevi înmatriculați la
programe de nivel IV
Inclusiv, 49 elevi la buget
Inclusiv, 43 elevi la contract
1elev, rămas fără ocrotire părintească
elevi din raioanele de est nu sunt

15
16
17
18

Din nr. total indicat în col. 15, se indică nr. de
băieți
Din nr. total indicat în col. 15, se indică nr. de
fete
Se indică nr. de elevi înmatriculați efectiv,
inclusiv cu finanțare din bugetul de stat și cu taxă
de studii la programe de nivel IV

Din nr. total de elevi înmatriculați în col.29, se
indică numărul elevilor rămași fără ocrotire
părintească, din raioanele de est, cu dezabilități,
inclusiv cu grad sever, de grad accentuat,
dezabilitate medie

3 elevi cu dezabilități
3 elevi cu dezabilitate de grad sever
(gr.1)
elevi cu dezabilitate accentuată nu sunt
( gr.2)

19.
20
21

2.

Informație cu privire la nr. de elevi absolvenți ai anului de studii
2017-2018
Anexa 2.5.

Coloana
1.

2.

Titlul coloanei
Modul de completare
Numărul de ordine al instituției de
învățământ profesional tehnic este similar
15
pentru toate anexele
Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală” or. Chișinău

Ministerul Culturii ordin nr. 04 din
14.01.2004, HG nr. 1551 din 23 12.2003 „Cu
privire la reorganizare instituțiilor de
învățământ”, Colegiul Republican de Arte
Plastice „Alexandru Plămădeală”din
Chișinău – în Colegiul de Arte Plastice
„Alexandru Plămădeală”din Chișinău

3.

Nr. total de elevi absolvenți

58

4.
5.
6.
7.
8
9
10

Inclusiv, la buget Inclusiv, la contract Inclusiv, băieți Inclusiv, fete Nr. total de elevi absolvenți Inclusiv, la buget Inclusiv, la contract absolvenţilor din nr. celor admişi
iniţial %

41
17
15
43

11

58

41
17

95%

Anexa 2.6.
Informația cu referire la nr. de elevi absolvenți în cadrul programelor de formare profesională în
anul de studii 2017-2018
N Nivelul
Domeniul Codul
Specialitatea/ Durata
d/o programelor de formare specialității/
meseria
progra
de formare
profesională meseriei
mului
profesională
de
studii
1
2
3
4
5
6
1
1601
Pictura
4ani
2 Nivelul IV

Arte plastice

3

1602
1606

Nivelul IV

1892

4
Nivelul IV
5

7
15
10

8
88%
90%

7

87%

17

100%

4ani
4 ani

Design

3
Nivelul IV

Grafica
Restaurarea
operelor de artă

Nr. de elevi
%
absolvenți ai absolvenților
anului de
din nr. celor
studii
admiși inițial

Arte
Decorative
Arte
decorative

Design
interior

Ceramica
1603.02 artistică
Tapiserie
1603.01 artistică

4ani
80%
5

4ani

5

100

4 ani

3. Informație cu privire la frecvența elevilor în anul de studii 2016-17
Anexa 2.7
.
Coloana Titlul coloanei
Modul de completare
1.
Numărul de ordine al instituției de
învățământ profesional tehnic este similar
15
pentru toate anexele
Ministerul Culturii ordin nr. 04 din
14.01.2004, HG nr. 1551 din 23 12.2003 „Cu
privire la reorganizare instituțiilor de
învățământ”, Colegiul Republican de Arte
Plastice „Alexandru Plămădeală”din
Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
Chișinău – în Colegiul de Arte Plastice
2.
Plămădeală” or. Chișinău
„Alexandru Plămădeală”din Chișinău
3.
Nr. total de ore absentate
18,037
4.

Inclusiv, motivat

11,554

5.

Inclusiv, nemotivat

6,483

6.
7.
8.

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

67,5
43,2
24,28

9.

Nr. de elevi care au absentat nemotivat
peste 40 ore

10.

Nr. de elevi care au absentat motivat
71
peste 60 zile
4. Evidența elevilor rămași fără ocrotire părintească

96

Anexa 2.8.
Coloana Titlul coloanei
Modul de completare
1.
Numărul de ordine al instituției de
învățământ profesional tehnic este similar
15
pentru toate anexele
Ministerul Culturii ordin nr. 04 din
14.01.2004, HG nr. 1551 din 23 12.2003 „Cu
privire la reorganizare instituțiilor de
învățământ”, Colegiul Republican de Arte
Plastice „Alexandru Plămădeală”din
Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
Chișinău – în Colegiul de Arte Plastice
2.
Plămădeală” or. Chișinău
„Alexandru Plămădeală”din Chișinău
3.
Numărul total al elevilor rămași fără
4
ocrotire părintească
4
5.
Inclusiv, la programe de nivel IV
7.
Inclusiv, pe anii de studii, anul I
1
0
8.
Inclusiv, pe anii de studii, anul II
2
9.
Inclusiv, pe anii de studii, anul III
1
10.
Inclusiv, pe anii de studii, anul IV
12.
Inclusiv în ultimul an de studii
1
1
13.
Inclusiv, băieți
3
14.
Inclusiv, fete
15.
Nr. de elevi cu statut orfan
2
2
16.
Nr. de elevi cu statut sub tutelă
5. Informație privind elevii cu dezabilități
Anexa 2.9.
Coloana
1.

Titlul coloanei
Modul de completare
Numărul de ordine al instituției de
15
învățământ profesional tehnic este similar
pentru toate anexele

2.
3.

Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală” or. Chișinău
Numărul total al elevilor cu dezabilități

Ministerul Culturii ordin nr. 04 din
14.01.2004, HG nr. 1551 din 23 12.2003 „Cu
privire la reorganizare instituțiilor de
învățământ”, Colegiul Republican de Arte
Plastice „Alexandru Plămădeală”din
Chișinău – în Colegiul de Arte Plastice
„Alexandru Plămădeală”din Chișinău
4

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

Inclusiv, băieți
Inclusiv, fete
Inclusiv, la buget
Inclusiv, la contract
Inclusiv, la programe de nivel IV
La programe de nivel IV, inclusiv, băieți
La programe de nivel IV, inclusiv, fete

1
3
3
1
4
1
3

6. Contingentul de elevi din raioanele de est în anul de studii 2017-18

Anexei nr. 2.10.
Coloana
1.

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

Titlul coloanei
Modul de completare
Numărul de ordine al instituției de
15
învățământ profesional tehnic este similar
pentru toate anexele
Ministerul Culturii ordin nr. 04 din
14.01.2004, HG nr. 1551 din 23 12.2003 „Cu
privire la reorganizare instituțiilor de
Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
învățământ”, Colegiul Republican de Arte
Plămădeală” or. Chișinău
Plastice „Alexandru Plămădeală”din
Chișinău – în Colegiul de Arte Plastice
„Alexandru Plămădeală”din Chișinău
Numărul total al elevilor din raioanele
6
de est
Inclusiv, buget
6
Inclusiv, contract
Inclusiv, pe anii de studii, anul I
2
Inclusiv, pe anii de studii, anul II
2
Inclusiv, pe anii de studii, anul III
2
Inclusiv, pe anii de studii, anul IV
Inclusiv, pe anii de studii, anul V
2
Inclusiv în ultimul an de studii
Rata de ocupare în câmpul muncii a absolvenţilor Colegiului

Anexa 2.11.
Coloana Titlul coloanei
1.

Modul de completare

Numărul de ordine al instituției de
învățământ profesional tehnic este similar
pentru toate anexele

15

Ministerul Culturii ordin nr. 04 din
14.01.2004, HG nr. 1551 din 23 12.2003 „Cu
privire la reorganizare instituțiilor de
învățământ”, Colegiul Republican de Arte
Plastice „Alexandru Plămădeală”din
Chișinău – în Colegiul de Arte Plastice
„Alexandru Plămădeală”din Chișinău
6
1

2.
3.
4.

Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală” or. Chișinău
Angajați în câmpul muncii pe specialitate
Angajați în alt domeniu

5.
6
7
8.
9.
10.
11.

Afacere proprie (antreprenor)
Continuă studiile
Neangajat
Serviciul militar
Concediu de îngrijire a copilului
Plecat peste hotare
Alte prevederi

28
3
1
2
-

12.

Total absolvenți bugetari

41

8. Informație cu privire la numărul de bursieri – a Colegiului

Anexa 2.12.
Coloana Titlul coloanei
1.
Numărul de ordine al instituției
de învățământ profesional tehnic
este similar pentru toate anexele
Colegiul de Arte Plastice
„Alexandru Plămădeală” or.
Chișinău
2.

Modul de completare
15
Ministerul Culturii ordin nr. 04 din 14.01.2004, HG
nr. 1551 din 23 12.2003 „Cu privire la reorganizare
instituțiilor de învățământ”, Colegiul Republican de
Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”din Chișinău –
în Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală”din Chișinău
sem. I -118
sem. II -118

3.

Nr. mediu de burse

4.

Inclusiv, buget

sem. I –96 ; sem. II - 96

5.

Inclusiv, contract

sem. I –22; sem. II - 22

6.

Inclusiv, nr. mediu de burse de
studii la programe de nivel IV
Nr. mediu de burse sociale
Nr. de burse de merit, inclusiv
Bursa Președintelui

7
8

9

Total 118 burse
sem. I – 8 ; sem. II - 7
-

Nr. de burse de merit, inclusiv
Gaudeamus

-

III. Managementul instituţiei de învățământ profesional tehnic
1. Misiunea şi strategia de dezvoltare a instituţiei de învăţământ profesional tehnic
Avem misiunea de a educa o generaţie noua, în spirit competitive cu lumea, o generaţie
conştientă şi responsabilă pentru obligaţiunile sale faţă de societate şi statul Republica Moldova. De a
promova valorile naţionale, morale, spirituale şi culturale ale poporului nostru. De a crea condiţii
adecvate din punct de vedere social, psihologic şi etnic pentru pregătirea şi desfăşurarea procesului de
instruire la cel mai înalt nivel. Menţinem corelarea activităţii profesorilor cu conţinuturile normative ale
procesului educaţional pentru asigurarea performanţelor la olimpiade şi concursuri naţionale, precum şi
asigurarea reuşitei la admiterea în instituţiile de învăţământ din ţară şi de peste hotare.
Colegiul promovează identificarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale în vederea afirmării
elevilor ca personalităţi de valoare în domeniul Artelor plastic, vizuale şi design.
Obiective prioritare:
 promovarea unui management activ - participativ de performanţă
 monitorizarea procesului de asigurare a calităţii procesului educaţional;
 sporirea nivelului de pregătire profesională
 extinderea şi diversificarea sistemului de instruire a stagiilor de practică
 implementarea standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice şi
manageriale;
 menţinerea şi extinderea parteneriatului cu alte instituţii de învățământ;
 asigurarea condiţiilor de formare continuă a cadrelor didactice ;
 racordarea instruirii la necesităţile pieţii de muncă
 extinderea conexiunilor instituţiei cu mediul economic



creşterea abilităţilor generale şi profesionale ale elevilor cu scopul obţinerii unui loc de
muncă în domeniul Arte plastice, vizuale şi design.

2.Organe administrative şi consultative sunt:
Consiliul profesoral
Consiliul de administraţie:
Răcilă Lilia - director,
Coroliuc Ana – director adjunct pe instruire și educație
Dragneva Lilia – director adjunct pe instruire practică și producere
Hamurari Nina – șef de secție asigurarea calității
Malarciuc Ludmila – șef de secție – arte decorative și design
Bădrăgan Sergiu – șef de secție – arte plastice
Guțu Victoria – șef de secție socio-umane și reale
Voinschi Nina – metodist, secretar
Leanca Viorica – metodist
Rotari Eugenia – contabil – șef
Catraveț Ion – director adjunct pe gospodărie, președintele comitetului sindical
Sili Dana – eleva gr.41TA
Munteanu Maria – eleva gr.31TA
Consiliu metodico-ştiinţifică
Coroliuc Ana- director adjunct pe instruire şi educaţie
Răcilă Lilia - director
Guțu Victoria - şef de secţie socio umane şi reale
Leanca Viorica- metodist
Dragneva Lilia - director adjunct pe instruire practică și producere
Hamurari Nina- șef de secție asigurarea calității
Voinschi Nina – metodist, coordonator ECVET
Consiliu de etica
Hamurari Nina- șef de secție asigurarea calității
Fabian Zinaida – profesor la disciplinele de profil
Leanca Viorica – profesor de limba și literatura română
Bădrăgan Sergiu – reprezentant al sindicatului, șef de secție – arte plastice.
Consiliu artistic si de evaluare
Dragneva Lilia – director adjunct pe instruire practică și producere
Răcilă Lilia - director
Hamurari Nina- șef de secție asigurarea calității
Bădrăgan Sergiu – șef de secție – arte plastice
Malarciuc Ludmila – șef de secție – arte decorative și design
Vatavu Tatiana – șef de cabinet pictură
Nița Ion – șef de cabinet ceramica
Cojocaru Emil – șef de cabinet desen
Cojocaru Oleg – șef de cabinet grafica
Bakițkii Veaceslav – șef de cabinet arte pla
Ichim Diana – șef de cabinet tapiseria artistică și prelucrarea artistică a materialelor
Voinschi Nina – metodist, coordonator ECVET.

2. Asigurarea calității formării profesionale a elevilor în cadrul programelor de
formare profesională
Asigurarea calității formării profesionale a elevilor în cadrul programelor de formare
profesională.
În cadrul CAP„Al.Plămădeală”a fost constituită Secția de Asigurare a Calității, conform deciziei
consiliului profesoral (proces-verbal nr.6,din 22.02.2017) și Comisia pentru Evaluare Internă și
Asigurarea Calității (Ordinul nr.54 din 27.03.2017).
1.L.Răcilă – președinte, director;
2.Hamurari Nina– membru, șef de secției pentru asigurarea calității;
3.Ursu Ana– membru, metodist coordonator ECVET
4. Pastușoc Mihail – membru, profesor de matematică și informatică;
5.Vatavu Tatiana – membru, profesor la discipline de profil.
Calitatea învățământului este dimensiunea fundamentală a Colegiului de Arte Plastice
„Alexandru Plămădeală” și este indicator al eficienței procesului de formare profesională a elevilor.
Calitatea învățământului devine scop major al reformării procesului educațional din care reiasă
necesitatea elaborării unui sistem managerial orientat spre monitorizarea și asigurarea calității.
În scopul acumulării de bune practici în procesul de implementarea sistemului de asigurare a
calității pe parcursul anului școlar 2017-2018, membrii CEIAC au participat la atelierele de lucru cu
privire la: Autoevaluarea și îmbunătățirea calității în instituțiile de învățământ profesional tehnic
(Hotelul VisPas_04.06.17). Implementarea sistemului de asigurare a calității în instituțiile de învățământ
profesional tehnic, organizate de Ministerul Educației (Sesiune de instruire pentru membrii CEIAC,
Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, 30. 03. 2018).
Pe parcursul anului școlar 2017-2018, au fost elaborate:
- Chestionarele de evaluare a profesorilor și a disciplinei predate.
- Chestionarul pentru analiza gradului de satisfacție a pregătirii
- profesionale a absolvenților.
Fiecare instituție poartă responsabilitatea de a oferi elevilor-beneficierilor principali o
educație de calitate orientată către rezultate/finalități și competențe. Calitatea instituției este determinată
de calitatea organizațională, de asigurarea procesului de formare profesională a elevilor și profesoarelor.
Anume aceste elemente sunt într-o strictă interdependență și proiectează și determină calitatea
produsului final, care sunt elevii.
În Colegiului de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” pentru asigurarea calității se planifică
procesul asigurării interne a calității, monitorizarea, evaluarea care are următoare formulă de
implementare:
a) Diagnosticarea: culegere de date, informații și analiza lor;
b) Planificarea: elaborarea strategiei, elaborarea planului de acțiuni, proiectarea schimbării,
ameliorarea situației, stabilirea obiectivelor;
c) Implementarea: implementarea sistemului de management al calității, realizarea evaluării
interne, culegerea de dovezi, argumente;
d) Monitorizarea: lansarea procesului de monitorizare, evaluare, plan de activități de
îmbunătățire a procesului de învățământ.
Echipa managerială și colectivul profesoral al CAP„Al.Plămădeală”, creează un mediu favorabil
pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ. Cadrele didactice dezvoltă elevilor competențele
necesare pentru integrare socială și profesională.
Programul de activitate elaborat la fiecare început de an de studii, le oferă elevilor posibilitatea
de ași manifesta capacitățile, de ași dezvolta abilitățile, atât în domeniul profesional cât și cunoștințe
generale necesare pentru viața cotidiană. Rezultatul reușitei școlare al elevilor este și rezultatul muncii
asidui ale cadrelor didactice pe parcursul procesului instructiv-educativ. Pentru asigurarea calității,

profesorii elaborează la început de an școlar planul activității didactice, coordonat și aprobat de către
managerii colegiului.
Referitor la procesul de predare–învățare, stagii practice oferta educativ-formativă al
învățământului artistic-plastic-tehnologic are următoarele beneficii pentru elevi:
1. centrarea pe elev a procesului de predare învățare;
2. egalitatea șanselor;
3. responsabilizarea privind propria evoluție academică și profesională;
4. beneficiu privind cursurile de formare profesională;
5. creșterea șanselor de ocupare a unui loc de muncă.
Monitorizarea progresului școlar, evaluarea și analiza comparativă a rezultatelor pe catedre, a
avut loc în cadrul Consiliului Profesoral la finele fiecărui semestru:
 Sem I – proces verbal nr. 7 din 22.XII.2017
 Sem II- proces verbal nr. 14 din 28.VI.2018.
Ținând cont de specificul colegiului, de planul general de acțiuni extracurriculare și dispozițiile
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, se planifică și se realizează
activități curriculare și extracurriculare (expoziții, concursuri, olimpiade, iarmaroace,voluntariat, ect.).
Varietatea metodelor de predare–învățare-evaluare aplicate de profesori asigură asimilarea mai lesne a
materiei și servește ca instrument de stimulare a interesului elevilor față de disciplinele de cultură
generală și specialitate. Cadrele didactice stabilesc coerențe între competențele specifice disciplinei,
conținuturi, activități de învățare, resurse, mijloace și tehnici de evaluare. Pentru evaluarea rezultatelor
școlare se aplică formele de evaluare : teste, teze, vizionări, examene, ținându-se cont de criteriile și
descriptorii de evaluare.
Pe parcursul anului școlar 2017-2018 s-au organizat ore publice, seminare, mese rotunde,
treninguri, dezbateri. În rezultatul analizei activităților realizate s-a remarcat progresul continuu
profesional didactic, dar s-au elaborat și un set de recomandări pentru îmbunătățirea procesului
instructiv-educativ. Instruirea și formarea continuă a cadrelor didactice este planificată anual ,fiind
realizată atât în colegiu cât și în cadrul „Institutului de formare continuă”,„Institutul de Științe ale
Educației”, UPS„Ion Creangă”, ect. Pe parcursul anului școlar 2017-2018, au trecut atestarea 4 cadre
didactice (2 persoane la gradul II și 2 persoane la gradul I )
Orele demonstrative au fost asistate de către membrii comisiei de atestare, profesori având ca
scop schimbul de experiență metodică, didactică și profesională. Profesorii de specialitate au fost
implicați în elaborarea curricule la disciplinele de profil, conform cerințelor stipulate în „Ghidul practic
de elaborare a curriculumului pentru învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar
nonterțiar, Ordinul Ministerului Educației, nr. 296 din 21 aprilie 2106”.
Dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale ale elevilor în cadrul stagiilor de
practică, a fost asigurat de programele de formare profesională și de ateliere și laboratoare dotate cu
echipamentul necesar. Un obiectiv major al colegiului este de a atrage investiții, donații, sponsori, dar și
aplicarea de proiecte pentru procurarea mobilierului, echipamentelor, instrumentelor și materialelor
necesare pentru realizarea lucrărilor practice ce vor permite elevilor să demonstreze deținerea/aplicarea
competențelor profesionale specifice.
Produsele elaborate de elevi, inițial sunt evaluate în cadrul vizionărilor curente, mai apoi cele
mai bune sunt selectate și stocate în calitate de fonduri metodice, ce servesc drept exemple pentru
promoțiile următoare.
Pentru stimularea inițiativei elevilor, ceea ce duce la obținerea rezultatelor școlare bune, cât și
competențelor profesionale specifice, ei sunt încurajați să participe la concursuri-expoziții naționale și
internaționale. Rezultatele și reușita concursurilor ( Anexa nr 3.2) sunt și o metodă de evaluare a
competențele elevilor și profesorilor. Procesul instructiv –educativ în colegiu finisează cu susținerea
lucrărilor de diplomă/partea practică și teoretică. Cunoștințele și abilitățile obținute oferă elevilor
oportunități de a face față situațiilor cotidiene, de a soluționa probleme și de a se integra profesional.

Toate acestea contribuie la desfășurarea unei activități profesionale independente și la o carieră de
succes.
Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” răspunde nevoilor specifice învățământului
profesional tehnic, nevoilor de dezvoltare socială și economică, care are ca scop primordial oferirea
elevilor cunoștințelor, aptitudinilor, abilităților, competențelor adaptate mediului de activitate
profesională. Cu alte cuvinte colegiul urmează să dezvolte competențele elevilor astfel încât să le
garanteze obținerea unui loc de muncă în domeniul Arte. CAP „Al. Plămădeală” încearcă să atragă
investiții extrabugetare, donații, să deschidă ateliere de producere a obiectelor de creație, cea ce necesită
timp pentru a fi îmbunătățite simultan.
Anexa 3.1: Analiza calitativă a
susținerii probelor de absolvire
Coloana Titlul coloanei
Modul de completare
1.
Numărul de ordine al instituției de
15
învățământ profesional tehnic este similar
pentru toate anexele
Ministerul Culturii ordin nr. 04 din
14.01.2004, HG nr. 1551 din 23 12.2003 „Cu
privire la reorganizare instituțiilor de
învățământ”, Colegiul Republican de Arte
Plastice „Alexandru Plămădeală”din
Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
Chișinău – în Colegiul de Arte Plastice
2.
Plămădeală” or. Chișinău
„Alexandru Plămădeală”din Chișinău
3.
Forma de evaluare
proiect de diplomă
4.
Nr. de elevi admiși la probele de
absolvire
58
5.
Admiși inclusiv din anii precedenți
6.
Nr. de elevi, care nu s-au prezentat la
susținerea probelor de absolvire
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

15.
16.
17.
18.

Nr. de elevi, care au susţinut probele de
calificare cu nota medie 10
Nr. de elevi, care au susţinut probele de
calificare cu nota medie 9,0-9,99
Nr. de elevi, care au susţinut probele de
calificare cu nota medie 8,0-8,99
Nr. de elevi, care au susţinut probele de
calificare cu nota medie 7,0-7,99
Nr. de elevi, care au susţinut probele de
calificare cu nota medie 6,0-6,99
Nr. de elevi, care au susţinut probele de
calificare cu nota medie 5,0-5,99
Nr. de elevi, care au obținut la probele de
calificare nota mai mică de 5
Nr. total de elevi absolvenți, care au
susținut probele de absolvire
Inclusiv, buget
Inclusiv, contract
Nr. de elevi, care nu au susținut probele
de absolvire

58
20
26
11
1
-

58
41
17

3

3. Participarea instituției de învățământ în concursuri / olimpiade etc. include
informația privind rezultatele elevilor în cadrul concursurilor / expozițiilor și altor
evenimente la nivel de raion, municipiu, republican, internațional.
Anexa nr. 3.2.
Locul/
Numele,prenumele
Numele,
N/d Olimpiada la disciplina Nivelul
de studii/Unitate de
local/republ clasament
elevului
prenumele
curs/Concurs de
ican/internaț ul
profesorului
specialitate,etc
ional
Expoziție-concurs,,
Diplome
Nivelul
Răcilă Lilia
1.
Traficul de ființe umane”
speciale
local
Dragneva Lilia
25 elevi
Malarciuc
Ludmila
Niță Ion
Expoziție concurs anunțat Nivelul
MalarciucRuxanda
Grecu Ioan
Locul II
2.
de Ambasada
republican
Pehteleva
Cristina
Hamurari Nina
Locul III
Poloniei,,Jan Aloizy
Hiora Anastasia
Matejco”
Mențiuni Cujeli Iurie
Locul I

4.

Expoziției concurs
,, Culorile unui genocid”

Locul III

Sericova Iana
echipa TRANS
Tarchila Olga
Corcimari Vlada

Mențiuni

Glibiciuc Valeria

Locul II
Nivelul
local

Zaluceanu Ion

Bordian Luminița
Echipa CRONICI

5.

Concursul Național
închinat creației lui
G. Vieru
,, Floarea omeniei”

Nivelul
local

Nivelul
republican

6.

Recital de
poezie,
creații
proprii:

Dragneva Lilia
Candu Angela
Malarciuc
Ludmila
Fisticanu
Veaceslav
Nița Ion
Răcilă Lilia

Ursu Ana

Locul I
Locul II
Mențiune

Ciochină Sergiu
Trofim Marieta
Munteanu Anastasia
Barbu Alexandra
Frăsînescu Laurenția
Malarciuc Ruxanda
Șvîdcenco Tatiana

Proba arta
plastică:
1.premiu
mare

Ciochină Elena

Vatavu Tatiana

Malarciuc Ruxanda
Gușan Radu
Ciochină Elena
Dumbravă
Alexandra
Malai Felicia
Bordian Luminița

Grecu Ioan
Oleg Cojocaru
Malarciuc
Ludmila
Nița Ion
Cojocaru Emil
Nița Ion

Plop Maria
Colot Ana-Maria
Cujeli Iurie

Bădrăgan Sergiu
Hamurari Nina

Locul I
Locul II

Expoziție-concurs,,Europa
în culori”

Bădrăgan Sergiu
Cărbune Dumitru

Locul III

Leanca Viorica

Mențiuni

7.

Expoziția concurs
“Noi,tineri creatori”

Nivelul
republican

Locul I
Diplomă
de merit

8.

Concurs – eveniment
cultural
„Gala Tinerelor talente”

Nivelul
republican

Diplome
de onoare

Malarciuc Ruxanda
Ursu Felicia
Ciochină Elena

Grecu Ioan
Fisticanu Veceslav

Olimpiada de Artă
Plastică și ed.Tehnologică
UPS „Ion Creangă”

Nivelul
republican

Locul I

Ilescu Marina

Cojocaru-Vîșînschi
Svetlana

Locul II

Bujac Iacob
Cotorobai Daniela
Dumbravă Alexandra
Adam Adriana

Hamurari Nina
Cojocaru Svetlana
Niță Ion
Cărbuni Dumitru
Malarciuc Ludmila

Locul III

9.

Olimpiada zonală 2018 la
disciplina Limba și
literatura română
Olimpiada zonală 2018 la
disciplina Limba și
literatura
română(alolingvi)
Olimpiada zonală 2018 la
disciplina Limba Engleză
Olimpiada zonală 2018 la
disciplina Limba și
literatura rusă
Olimpiada zonală 2018 la
disciplina Istoria
Românilor și Universală
Olimpiada zonală 2018 la
disciplina Informatica
Olimpiada zonală 2018 la
disciplina Geografie

Șvîdcenco Tatiana
Darii Nadejda
Radu Irina
Rusnac Vitalina
Botezatu Ecaterina
Guțu Alexandra

Răcilă Lilia
Candru Angela

Nivelul
republican

Locul III

Delepeev Silvia

Ursu Ana

Nivelul
republican

Locul II
Locul III

Miron Gabriela
Huțanu Alina

Leanca Viorica
Ursu Ana

Nivelul
republican
Nivelul
republican

Locul III
Mențiune
Mențiuni
Mențiuni

Vatavu Filip
Veverița Alina
Kosenko Alexandru
Gargalîc Ana

Coroliuc Ana

Nivelul
republican

Locul II

Popa Daniela

Guțu Victoria

Nivelul
republican
Nivelul
republican

Mențiuni

Bulat Daniel

Pastușoc Mihail

Locul III
Mențiune

Galbură Milena
Druța Cornelia

Vasiliu Ion

Utchina Natalia

4. Asigurarea condițiilor de acces la studii a persoanelor
cu cerințe educaționale speciale
În anul 2017-2018 nu au fost elevi înmatriculați în Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală” cu dezabilități sau cu cerințe speciale, din cauza aceasta nu ai fost nevoie de programe
speciale și individuale, de instruire și promovare profesionale.
IV. Personalul instituției de învățământ
1. Personalul instituției a Colegiului
Anexa 4.1.
Coloana
1.

Titlul coloanei
Numărul de ordine al instituției de învățământ
profesional tehnic este similar pentru toate
anexele

Modul de completare
15

Ministerul Culturii ordin nr. 04 din
14.01.2004, HG nr. 1551 din 23 12.2003
„Cu privire la reorganizare instituțiilor
de învățământ”, Colegiul Republican de
Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală”din Chișinău – în Colegiul
de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală”din Chișinău
81,85

2.

Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală” or. Chișinău

3.

Nr. de unități aprobate în state de personal la
01.01.2018 a anului curent.

4.

Nr. de persoane în cadrul instituției de
învățământ
Inclusiv, bărbați
Inclusiv, femei
Nr. de unități de personal de conducere
aprobate în state de personal la 01.01.2018 a
anului curent
Nr. de persoane în cadrul instituției de
învățământ cu funții de conducere
Inclusiv nr. de persoane cu grad managerial
Nr. de unități de personal didactic aprobate în
liste de tarificare la 01 septembrie a anului
pentru care se efectuează raportarea
Nr. de personal didactic titular
Nr. de persoane angajate prin cumul
Nr. personal de vârstă pensionară
Necesarul de personal la disciplina Limba și
literatura română
Necesarul de personal la disciplina Limba
străină

36,1

16.

Necesarul de personal la disciplina Matematică

-

17.
18.
19.
20.
21.

Necesarul de personal la disciplina Fizică
Necesarul de personal la disciplina Chimie
Necesarul de personal la disciplina Biologie
Necesarul de personal la disciplina Informatică
Necesarul de personal la disciplina Istorie

-

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

65
23
42
3,5

5

25
16
4
-

-

22.

Necesarul de personal la disciplina Discipline de
0,85

specialitate

23.
24.

25.

26.

27
28.

Nr. de unități de personal didactic aprobate în
state de personal la 01.01.2018 a anului
calendaristic curent
Nr. de persoane în cadrul instituției de
învățământ angajate prin liste de state de
personal didactic

7

7

Nr. de unități de personal didactic auxiliar
aprobate în state de personal la 01.01.2018 a
anului
calendaristic curent
Nr. de persoane în cadrul instituției de

10,25

învățământ angajate prin liste de state de
personal didactic auxiliar
Nr. de unități de personal nedidactice aprobate
în state de personal la 01.01.2018

8
25

Nr. de persoane în cadrul instituției de
învățământ angajate prin liste de state de
personal nedidactic
2.

17

Personalul didactic al instituției de învățământ
Anexa 4.2.

Coloana Titlul coloanei
1.
Numărul de ordine al instituției de învățământ
profesional tehnic este similar pentru toate
anexele

Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală” or. Chișinău

2.

Modul de completare
15

Ministerul Culturii ordin nr. 04 din
14.01.2004, HG nr. 1551 din 23 12.2003
„Cu privire la reorganizare instituțiilor
de învățământ”, Colegiul Republican de
Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală”din Chișinău – în Colegiul
de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală”din Chișinău

3.

Nr. total de cadre didactice la 01.10.2017 a
anului de studii pentru care se face raportarea

41

4.

Inclusiv, bărbați

17

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

Inclusiv, femei
Nr. de persoane cu studii superioare
Nr. de persoane cu studii medii
Nr. de persoane cu vechimea în muncă 3-8 ani
Nr. de persoane cu vechimea în muncă 8-13 ani
Nr. de persoane cu vechimea în muncă 13-18
ani
Nr. de persoane cu vechimea în muncă mai
mare de 18 ani
Nr. de cadre didactice care au obținut grad
didactic in anul de studii respectiv

24
41
7
5
8

11.
12.

18
4

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

Numărul de cadre didactice titulare cu norma
deplină - cel puțin 720 ore
Numărul de cadre didactice titulare cu grad
managerial
Numărul de cadre didactice titulare cu grad
didactic superior

15
8

Numărul de cadre didactice titulare cu grad
didactic I
Numărul de cadre didactice titulare cu grad
didactic II
Numărul de cadre didactice titulare cu grad
științifice
Numărul de cadre didactice titulare cu fără grad
didactic
Nr. de cadre didactice angajate prin cumul cu
grad didactic

2
8

2
5
7

Nr. de cadre didactice angajate prin cumul fără
grad didactic

9

Nr. de persoane care au promovat stagii de
formare profesională continuă - de la 10 credite
Nr. de persoane care au promovat module
tematice de formare profesională continuă
Nr. de persoane care au efectuat studii de
recalificare profesională
Nr. de cadre didactice deținătoare de certificat la
modulul evaluarea finalităților învățării în
învățământul profesional tehnic

4
4
4
1
1

V. Baza tehnico-materială a
1. Capacitatea instituţională după proiect și utilizarea reală.
Anexa 5.1.
Coloana Titlul coloanei
1.
Numărul de ordine al instituției de învățământ
profesional tehnic este similar pentru toate
anexele

2.

Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală” or. Chișinău

3.
4.
5.
8.

Bloc de studii

9.

Cantină

Suprafața

Cămin
Sala de festivități

Modul de completare
15

Ministerul Culturii ordin nr. 04 din
14.01.2004, HG nr. 1551 din 23 12.2003
„Cu privire la reorganizare instituțiilor de
învățământ”, Colegiul Republican de
Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”din
Chișinău – în Colegiul de Arte Plastice
„Alexandru Plămădeală”din Chișinău
1

7381,2, m2
nu dispune de cămin
1
-

10.

Sală pentru sport

1

11.

Teren pentru sport

1

12.

Laboratoare

9

13.

Săli de calculatoare

3

14.

Ateliere didactice

34

15.

Alte edificii

17

16.
17.
18.
19.
20.

Terenuri, ha
Gospodării didactice
Punct medical
Construcții auxiliare
Mijloace de transport

nu sunt
nu sunt
1
nu sunt
nu sunt

2.
Asigurarea materială a procesului de formare profesională. Baza tehnicomaterială a instituţiei necesară pentru dezvoltarea competenţelor profesionale solicitate pe
piaţa muncii şi necesitatea investiţiilor pentru modernizare.
Anexa 5.2.
Coloana Titlul coloanei
Modul de completare
1.
Numărul de ordine al instituției de învățământ
15
profesional tehnic este similar pentru toate
anexele

Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală” or. Chișinău
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8

Nr. de echipamente funcționale utilizate în
procesul educațional

Nr. de titluri de manuale pentru disciplinele de
cultură generală
Nr. de titluri de manuale pentru disciplinele de
specialitate
Nr. de titluri de presă periodică în bibliotecă
Nr. de volume în bibliotecă achiziționate în
ultimul an
Nr. de volume în bibliotecă achiziționate în
ultimul an, inclusiv manuale pentru disciplinele
de cultură generală, literatură de specialitate,
literatură artistică

Ministerul Culturii ordin nr. 04 din
14.01.2004, HG nr. 1551 din 23 12.2003
„Cu privire la reorganizare instituțiilor
de învățământ”, Colegiul Republican de
Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală”din Chișinău – în Colegiul
de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală”din Chișinău
calculatoare 26
dispozitive 230
proiector 1
alte echipamente 3
nr. de titluri pentru manuale de
specialiste
8302
15978
-

Asigurarea elevilor cu cămine.
Coloana
1.

Titlul coloanei
Numărul de ordine al instituției de învățământ
profesional tehnic este similar pentru toate
anexele

Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală” or. Chișinău
2.

Anexei 5.3.
Modul de completare
15

Ministerul Culturii ordin nr. 04 din
14.01.2004, HG nr. 1551 din 23 12.2003
„Cu privire la reorganizare instituțiilor
de învățământ”, Colegiul Republican de
Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală”din Chișinău – în Colegiul
de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală”din Chișinău

colegiul nu dispune de cămin

3.

-

4. Activitatea economico-financiară a Colegiului
Anexa 5.4.
Coloana
1.

2.

3.

4.

Titlul coloanei
Numărul de ordine al instituției de
învățământ profesional tehnic este
similar pentru toate anexele
Colegiul de Arte Plastice
„Alexandru Plămădeală” or.
Chișinău

Alocări bugetare conform planului
de finanțare
Buget executat pentru perioada de
6 luni a anului curent

Modul de completare
15

Ministerul Culturii ordin nr. 04 din 14.01.2004, HG
nr. 1551 din 23 12.2003 „Cu privire la reorganizare
instituțiilor de învățământ”, Colegiul Republican de
Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”din Chișinău
– în Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală”din Chișinău
7864,7

5042,9
Studii contra plată – 164.8
Arenda bunurilor proprietate publică – 63,5

5.

Venituri colectate

6.

Cheltuieli, inclusiv pentru
remunerarea muncii

4581.0/2630.6

7.

Cheltuieli, inclusiv contribuții la
asigurările sociale de stat

1188.9/907.7

8.

Cheltuieli, inclusiv bursa
Cheltuieli, inclusiv plata
mărfurilor și serviciilor, inclusiv
pentru energie electrică, termică,
apă
Cheltuieli, inclusiv procurare de
utilaje pentru instruire,
calculatoare
Alte cheltuieli

567.7/417.7

9.

11.

12.

1230.9/610.7

50.0/0.0
196.2/749.8

VI. Parteneriatul social
1. Implicarea instituției de învățământ profesional tehnic
în proiecte naționale și internaționale
Anexa 6.1

Parteneri sociali, întreprinderi, asociații etc.

UPS „I.Creangă”, Chișinău;

AMTAP, Chișinău;

UAP din Republica Moldova;
UTM, Chișinău
AFA, Bălți
CEDA, Chișinău
Gradina Zoologică, Chișinău
Grădina Botanică, Chișinău și Dendrariu
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală,
Chișinău;
Muzeul Național de Istorie al Moldovei
Muzeul Național de Arte Plastice, Chișinău;
"ARH-EST STUDIO" SRL
"Design Laboratory" SRL
"B. M. Premium" SRL
"Conaprim Grup" SRL
“Tekwill”, UTM
“ZIP House”, UTM
Proiectul Warmepol, CAP Al. Plămădeală
Colegiul Economic „Dionisie Popmarțian”, Alba Iulia
Institutul „Eudoxiu Hurmizachi”, pentru Românii de
Pretutindeni, București
Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia
GOETHE Institut Chișinău București
KSA:K (Centrul pentru Arta Contemporană), Chișinău;
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, Chișinău,
Asociația AO „Oberliht”, Chișinău
Institutul Polonez, București, România;
Centrul Cultural German AKZENTE

Alte investiții
(formări, vizite de
studiu, locuri pentru
petrecerea stagiilor
de practică etc.)

Realizări,
rezultate

participarea la
olimpiada națională discipline de profil

posibilitatea
admiterii la studii
fără concurs

conlucrări la nivel
cultural și educațional

posibilitatea
admiterii la studii,
dezvoltarea
competențelor
culturale

ajutorul în dezvoltarea
profesională a elevilor
și profesorilor
ajutorul în dezvoltarea
profesională a elevilor
și profesorilor,
conlucrări la nivel
cultural și educațional

vizite de studiu,
realizarea stagiilor de
practică, voluntariat

încadrarea în UAP
posibilitatea
admiterii la studii,
dezvoltarea
competențelor
culturale

dezvoltarea
profesională

dezvoltarea
participarea la
competențelor de:
expoziții, conferințe,
antreprenoriat,
concursuri, workshopculturale,
uri, mobilitate
interculturale,

KSA:K (Centrul pentru Arta Contemporană), Chișinău;
Centrul Cultural German AKZENTE
European Voluntary Service (EVS);
ERASMUS+
GOETHE Institut Chișinău București
eTwinning Plus;
Ministerul Culturii din Polonia;
Ambasada României în Republica Moldova,
Ambasada Poloniei în Republica Moldova;
Ambasada SUA în Republica Moldova;
Asociația AO „Oberliht”, Chișinău
Galeria „Mobius”, București
IMAGO MUNDI, Italia
LOCALS. md
Studioul 10:90, Chișinău
Pretura sect. Botanica
OSCE, Moldova
Agenția Suedeză pentru Dezvoltare
Adam Mickiewicz University Polonia.

voluntariatul

de autorealizare;
perfecționarea
lingvistică în
comunicarea
internațională;

Implicarea instituției de învățământ profesional tehnic în proiecte naționale și
internaționale
Denumirea Proiectului
Expoziție
Internațională
Specializată „Expo
Mobila, 2017”.
C.I.E.”Moldexpo”S.A
(internațional)
Expoziție – Concurs
„Combaterea
traficului de ființe
umane”, OSCE
(național)

Perioada de
desfășurare
04.10.2017

19.10.2017

26.10.2017
Simpozion pe tema
„C.Brăncuș” la
Centrul Internațional
„M.Eminescu”.
Celebritatea lui
C.Brâncuși la Chișinău.
Autorii proiectului:
Laurian Stănescu,
jurnalist și scriitor
România.(internațional)
Atelier-concurs de
12.10desen grafic „Talentul 01.11.2017
nu ia mită.

Alocații /investiții (mii, lei)
din instituție
de la partener
Elevi –
Spațiu,
participanți cu
promovarea
lucrări în
evenimentului
expoziție,
cheltuieli de
transport (400
lei)
Elevi –
Cheltuieli de
participanți,
protocol – 10000
Galeria din Hol, lei
cheltuieli de
Premii/cadouri –
tipar – postere,
10000 lei
diplome (500
lei)
EleviCheltuieli de
participanți
organizare a
evenimentului

Eleviparticipanți,
profesor-

Cheltuieli de
organizare a
evenimentului.

Anexa 6.2
Beneficii/nr. de
persoane
Formarea și
promovarea culturii
profesionale a elevilor
27 persoane

Formarea și
promovarea culturii
profesionale a elevilor
25 persoane

15 elevi participanți
coordonați de un
profesor.

12 elevi participanți
coordonați de un
profesor.

Integritatea în
imagini”, organizat de
CNA, Moldova, cu
suportul UNDP
Moldova și MAE,
Norvegia
(internațional)
Expoziția-concurs
Zilele Culturii PL în
RM, ediția a V,
Chișinău „Jan Alojty
Matejko”, organizată
de MECC, Amsade
Republici Polone,
AMTAP, Zen Clubului,
Filarmonica Națională
(național)
Expoziție și ateliere
teoretice „PostReal”.
Proiect organizat de
Studioul 10:90, în
parteneriat cu CAP „Al
Plămădeală” și Centrul
KSA:K, cu suportul
Centrului Cultural
German AKZENTE,
Societății Elvețiene
pentru Dezvoltare.
(internațional)
Aniversarea a 130 de
ani de la înființarea
CAP „Al. Plămădeală”.
Expoziție din fondul de
aur al Colegiului
(Muzeul CAP),
Expoziția absolvenților
CAP (Galeria din Hol),
Sala de Festivități.
Parteneri: Centrul
KSA:K, LOCALS,
UAP, 10:90, Akzente
(național)

Expoziție „PostReal”,
Tiraspol. Proiect
organizat de Studioul
10:90, în parteneriat cu
Clubul 16, Tiraspol,
CAP „Al Plămădeală”
și Centrul KSA:K, cu
suportul Centrului
Cultural German
AKZENTE, Societății

coordonator

Premii-cadouri
(tabletă grafică),
în valoare de
10000 lei

02.11.2017

Elevi
participanți,
profesori,
coordonator

Diplome de
Participare,
Cadouri:
rechizite de
creație – 3300 lei

Sporirea activității
profesorale a elevilor.
Publicitatea colegiului.
32 persoane

2229.11.2017

Muzeul CAP
„Al Plămădeală”
(3500 lei),
mobilierul,
suport tehnic,
voluntari

Cheltuieli de
organizare a
evenimentului:
materiale,
cheltuieli de
protocol
În valoare de
50 000 lei

Dezvoltarea
profesională, cocuratori, participanți și
voluntari - elevi și
absolvenți ai colegiului
(50 persoane).
Publicitate, publicul
larg, inclusiv elevi și
cadre didactice ai
colegiului (700
persoane)

12.12.2017

11.01.2018

Muzeul CAP,
Plămădeală,
Galeria din Hol,
Sala de
Festivități
(reparație 96000
lei, draperii
65000 lei)
Cheltuieli de
tipar, plicuri cu
timbru de
aniversare (6000
lei), design,
voluntari,
cheltuieli de
protocol (45000
lei).
Voluntari

Suport tehnic,
publicitate și
promovare,
voluntariat

Cheltuieli de
organizare a
evenimentului:
materiale,
cheltuieli de
protocol,
transport
În valoare de
10 000 lei

Dezvoltarea
profesională,
Publicitatea și
promovarea Colegiului,
publicul larg, inclusiv
elevi și cadre didactice
ai colegiului (560
persoane)

Dezvoltarea
profesională, cocuratori, participanți și
voluntari - elevi și
absolvenți ai colegiului
(10 persoane).
Publicitate, publicul
larg, inclusiv elevi și
cadre didactice ai
colegiului (200

Elvețiene pentru
Dezvoltare.
(internațional)
„Culorile unui
Genocid”, concurs în
memoria victimelor
Holocaustului, precedat
de discuții panel.
Eveniment lansat de
Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării în
parteneriat cu L.T.
„B.Z. Gherzel”,
Chișinău, Școala de
Arte „Al. Stîrcea”, UPS
„Ion Creangă”,
Chișinău, Teatrul
SPĂLĂTORIE, IPC al
AȘM, Colegiul de Arte
„N. Botgros”, Soroca,
Gimnaziul 68, s.
Dobruja, Colegiul de
Stat al Artelor
„Telemezean”, Erevan
(internațional)
Expoziție – Lucrări de
curs ale elevilor CAP
„Al. Plămădeală”,
organizată de CAP „Al.
Plămădeală”, în incinta
Parlamentul Republicii
Moldova, (național)
Concursul Regional
„Cel mai bun plan de
afaceri”,
Ediția a V-a, organizat
de CEDA, Chișinău și
AFA, Bălți, cu suportul
LED Lichtenstein
Development Service.
(național)
Concurs „Europa în
Culori” lansat de
Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării, în
parteneriat cu: Școala
de Arte pentru Copii
„Al. Sciusev”, Școala
de Arte „Al. Stîrcea”,
UPS „I. Creangă”,
AMTAP. (local)
Proiectul Warmepol
organizat în premisele
CAP „Al. Plămădeală”,
cu suportul Centrului
Cultural German

persoane)

31.01.2018

Muzeul CAP,
Plămădeală
Diplome (6000
lei) design,
publicitate (2000
lei) voluntari

MECC-premii
bănești în sumă
de 15000 lei,
cheltuieli de
protocol – 7000
lei

Formarea și promovare
culturii profesionale a
elevilor 65 persoane

29.03 –
18.04.
2018

Voluntari,
cheltuieli de
transport (400
lei), înrămarea
lucrărilor (500
lei)

Premisele
Parlamentului,
suport tehnic,
banner, diplome
de participare,
cadouri

Formarea și promovare
culturii profesionale a
elevilor 17 persoane

18.04.2018

Participanți,
suport logistic

Cheltuieli de
organizare a
evenimentului,
cheltuieli de
protocol,
diplome de
participare,
cadouri

Dezvoltare
profesională,
Încadrarea socială, 2
eleve – participante al
colegiului, dezvoltarea
competenței
antreprenoriale elevilor
colegiului

11-25.05.
2018

Galeria din Hol,
Cheltuieli de
tipar – diplome
(3000 lei),
design,
promovarea
evenimentului

MECC -premii
bănești în sumă
de 15000 lei

Dezvoltarea
Profesională a elevilor
Publicitate Colegiul, 42
persoane

29.05.2018

Acoperiș CAP
AL. Plămădeală,
suport tehnic,
voluntari,
cheltuieli de

Materiale p/u
construcția
temporară și
amenajare a
spațiului,

Dezvoltare
profesională,
Încadrarea socială, 50
de elevi în cadrul
stagiilor de practică (DI

reparație
acoperiș n sumă
de 95500 lei

AKZENTE (acord de
colaborare), Chișinău si
Goethe Institut
Bukarest, în parteneriat
cu Centrul pentru Artă
Contemporană,
Chișinău KSA:K, în
cadrul proiectului
Alternative
KunsTraeume (din care
face parte CAP „Al.
Plămădeală”)
(internațional)
Atelier de lucru
„Icoane pe sticlă”,
organizat în organizat
în premisele CAP „Al.
Plămădeală”, de
Colegiul Economic
„Dionisie Popmarțian”,
Alba Iulia, România cu
suportul Institutului
„Eudoxiu Hurmizachi”,
pentru Românii de
Pretutindeni, București,
în cadrul stagiilor de
practică CAP, cu
prezentarea finală a
rezultatelor (expoziție).
(internațional)
Expoziție de Artă
Sacră „Icoanele pe
Sticlă din
Transilvania”,
Simpozion în incinta
MNAM, Chișinău, cu
participarea elevilor
CAP „Al. Plămădeală”,
organizat de Muzeul
Național al Unirii, Alba
Iulia și Colegiul
Economic „Dionisie
Popmarțian”, Alba
Iulia, cu suportul
Institutului „Eudoxiu
Hurmizachi”, pentru
Românii de
Pretutindeni, București

17-30.05.
2018

Galeria din Hol
al CAP „Al.
Pămădeală”,
Cabinetul de
desen, cadouricărți n valoare
de 3000 lei,
cheltuieli de
protocol (700
lei)

17.05.2018

Elevi CAP „Al.
Plămădeală” –
participanți,
profesori,
coordonator,
suport tehnic,
cheltuieli de
transport (400
lei)

cheltuieli
(transport, drum,
cazare, onorar)
p/u artistul Frank
Schulte
(Germania) –
autorul
proiectului și
tutorele
atelierului de
amenajare a
spațiului, in
valoare de
145 000 lei
Materiale
(pensule, sticlă,
culori) – 1100
lei,
cataloage/scheme
(800 lei), donație
cărți în valoare
de 10000 lei.
Cheltuieli de
transport, cazare,
masă
(participanți din
România) – 8000
lei

și CA) și voluntariat,
dezvoltarea
competenței
antreprenoriale a
elevilor colegiului.
Elevii colegiului,
cadrele didactice,
publicul larg 500 de
persoane.

Cheltuieli de
transport, cazare,
masă
(participanți din
România) – 8000
lei

Schimb de experiență,
parteneriat, formarea și
promovarea culturii
profesionale a elevilor.

Schimb de experiență,
parteneriat, formarea și
promovarea culturii
profesionale a elevilor.
25 de participanți

2. Consolidarea platformei de dialog social
Anexa 6.3.
Coloana Titlul coloanei
1
Numărul de ordine al instituției de învățământ
profesional tehnic este similar pentru toate
anexele
Colegiul de Arte Plastice „Alexandru
2
Plămădeală” or. Chișinău

3
4
5
6
7
8
9

Nr de parteneri sociali, întreprinderi,asociații
etc.
Inclusiv național
Inclusiv internaționali
Nr. de contracte/acorduri de colaborare
încheiate în anul de studii
Investiții(conform contractului), din instituție
Alocații(conform contractului) din partea
proiectului
Scopul parteneriatului

Modul de completare
15

Ministerul Culturii ordin nr. 04 din
14.01.2004, HG nr. 1551 din 23 12.2003
„Cu privire la reorganizare
instituțiilor de învățământ”, Colegiul
Republican de Arte Plastice „Alexandru
Plămădeală”din Chișinău – în Colegiul de
Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”din
Chișinău
5
2
3
3
Vizite de studii

Anexa 6.4.
Denumirea
Proiectului

Program de activități
artistice „Fațade
Publice” etapa II, cu
implicare locuitorilor
din blocurile în
perimetrul străzilor
Teilor/Independenței,
bd. Dacia , Asociația
Tinerilor Artiști
„Oberliht”
Iarmaroc CAPart,
ediția II, organizat de
elevii CAP
AL.Plămădeală, în
parteneriat cu
Centrul KSAK
(național)

Expoziție și ateliere
teoretice
„PostReal”. Proiect

nr., data
încheieri
contractului
de
colaborare
11-17.09.
2017
acord de
colaborare
nr.41 din
28.05.2017

Alocații /investiții (mii, lei)
din instituție de la partener

Scopul
Contractului

Beneficii
Realizări

Premisele
Organizarea
CAP,
evenimentului
Plămădeală
pentru atelier
de creație și
sesiunea de
informare

Dezvoltarea
Publicitatea
parteneriatului colegiului.
social
Atragerea
abiturienților

13-15.12.
2017
acord de
colaborare
din
27.03.2017

Premisele
CAP,
Plămădeală,
mobilier.

Manifestarea
mobilității și
cooperării
active și
incluziuni
sociale

2229.11.2017
acord de

Muzeul CAP Cheltuieli de Manifestarea
„Al
organizare a mobilității și
Plămădeală” evenimentului: cooperării

Suport tehnic
și logistic,
publicitate și
promovare,
voluntariat

Dezvoltare
profesională,
Încadrarea
socială, 50 de
persoane,
dezvoltarea
competenței
antreprenoriale
elevilor
colegiului
Dezvoltarea
profesională,
co-curatori,

organizat de Studioul colaborare
10:90 (acord de
din
colaborare), în
08.11.2017
parteneriat cu CAP
„Al Plămădeală” și
Centrul KSA:K, cu
suportul Centrului
Cultural German
AKZENTE,
Societății Elvețiene
pentru Dezvoltare.
(internațional)

(3500 lei),
mobilierul,
suport
tehnic,
voluntari

materiale,
cheltuieli de
protocol
În valoare de
50 000 lei

active și
incluziuni
sociale

-

Iarmaroc
ArtYardSALE,
ediția III, organizat
de elevii CAP
AL.Plămădeală, în
parteneriat cu
Centrul KSAK
(național)

29.05.2018
acord de
colaborare
din
27.03.2017

Curtea
interioară
CAP, „Al.
Plămădeală”,
mobilier

Suport tehnic
și logistic,
publicitate și
promovare,
voluntariat

Manifestarea
mobilității și
cooperării
active și
incluziuni
sociale

Proiectul Warmepol
organizat în
premisele CAP „Al.
Plămădeală”, cu
suportul Centrului
Cultural German
AKZENTE (acord de
colaborare), Chișinău
si Goethe Institut
Bukarest, în
parteneriat cu
Centrul pentru Artă
Contemporană,
Chișinău KSA:K, în
cadrul proiectului
Alternative
KunsTraeume (din
care face parte CAP
„Al. Plămădeală”)
(internațional).
Autorizat de Pretura
sectorului Botanica

29.05.2018
Acord de
colaborare
nr.
J/P/09/2018,
din
17.05.2018

Acoperiș
CAP AL.
Plămădeală,
suport
tehnic,
voluntari,
cheltuieli de
reparație
acoperiș n
sumă de
95500 lei

Materiale p/u
construcția
temporară și
amenajare a
spațiului,
cheltuieli
(transport,
drum, cazare,
onorar) p/u
artistul Frank
Schulte
(Germania) –
autorul
proiectului și
tutorele
atelierului de
amenajare a
spațiului, in
valoare de
145 000 lei

Manifestarea
mobilității și
cooperării
active și
incluziuni
sociale

participanți și
voluntari elevi și
absolvenți ai
colegiului (50
persoane).
Publicitate,
publicul larg,
inclusiv elevi
și cadre
didactice ai
colegiului
(700 persoane)
Dezvoltare
profesională,
Încadrarea
socială, 50 de
persoane,
dezvoltarea
competenței
antreprenoriale
elevilor
colegiului
Dezvoltare
profesională,
Încadrarea
socială, 50 de
elevi în cadrul
stagiilor de
practică (DI și
CA) și
voluntariat,
dezvoltarea
competenței
antreprenoriale
a elevilor
colegiului.
Elevii
colegiului,
cadrele
didactice,
publicul larg
500 de
persoane.

