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I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

           

-      Denumirea completă: Instituţia de Învățământ Extrașcolar,  Școala Raională de Arte  „Maria 

Bieșu” din orașul Ștefan Vodă, denumirea prescurtată a Instituţiei va fi: IÎ ȘA „Maria Bieșu”. 

-      Instituţia de Învățământ Extrașcolar, Școala de Arte „Maria Bieșu” din orașul Ștefan Vodă, în 

continuare  – „Instituție”, este o parte integrantă a învățământului general, care contribuie la 

dezvoltarea capacităților și aptitudinilor generației tinere în domeniul artelor, la familiarizarea 

acestora cu genurile de artă și dezvoltarea lor spirituală, asigură integritatea și continuitatea 

procesului de instruire artistică a muzicienilor, artiștilor plastici, de balet, de teatru, meșterilor de 

artă tradițională și contemporană, etc. 

-     Instituţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei 

Republicii Moldova, Hotărârilor de Guvern, Codului Educației, Planurilor de învățământ, şi actelor 

normative elaborate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, Regulamentului Școlilor de 

Muzică, Arte și Arte Plastice, precum şi pe baza deciziilor Organului Local de Specialitate în 

Domeniul Culturii, Învăţământului, autorităţilor Administraţiei Publice Locale, în concordanţă cu 

prerogativele investite şi Statutul instituţiei. 

-     Școala de Arte „Maria Bieșu” este subordonată Consiliului Raional Ștefan Vodă prin Direcția 

Cultură, Tineret, Sport și Turism. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării elaborează politici, 

stabilește direcții privind dezvoltarea instituțională a sistemului de învățământ artistic și curriculum 

la disciplinele predate. 

-     Durata de activitate a Instituţiei nu este limitată în timp. 

-     Ca instituție de profil ce prestează servicii cu plată, Școala de Arte „Maria Bieșu” oferă tuturor 

doritorilor de la 5 până la 12 ani posibilități egale pentru dezvoltarea multilaterală și 

autodeterminarea în sfera timpului liber. 

-      În Instituție sunt interzise prozelitismul religios, precum şi orice activităţi care încalcă normele 

generale de moralitate, pereclitează integritatea fizică sau psihică a elevilor. 

-      Fondatorul Instituţiei:  Consiliul Raional Ștefan Vodă 

-      Instituţia îşi are sediul la adresa: str. G. Vieru  nr. 5,  or. Ștefan Vodă, r. Ștefan Vodă. 

 

II. DATE ISTORICE ȘI ACTE NORMATIVE CE AU STAT LA  

BAZA FONDĂRII INSTITUȚIEI 

-       Școala de Arte din or. Ștefan Vodă a fost fondată în anul 1991 conform Ordinului nr. 178 din 

22.08.91 a Ministerului Culturii și Cultelor si a primit denumirea de Școala Raionala de arte, prin 

comasarea a două școli: de muzică și pictură. Prin hotărârea Comitetului Executiv a Sovietului 

Raional Ștefan Vodă N.10 din 20/09/1991, s-au insituit și alte 2 profiluri: Arte coreografice și Arte 

teatrale. Anterior, prin dispoziția Nr. 311 P din 19.12.1990 (Постановление совета министров 

МССР) și a prim ministrului, Mircea Drug, s-a hotărât să se achite 336000 ruble (bani sovietici) 

pentru cumpărarea clădirii. Prin decizia nr. 14, din 30.10.1997, a Comitetului Executiv Ștefan Vodă, 

școlii i s-a oferit denumirea Primadonei Operei Naționale „Maria Bieșu”.  

-      În anul 2012, contigentul era constituit din 430 elevi ce corespundea cu categoria a II-a 

instituțiilor. Pe parcursul anilor, contigentul de elevi a crescut, în condiții cînd celelalte școli se 

comasau din cauza numărului mic de elevi . În anul de studii 2016-2017 a atins cifra de peste 500 

elevi, astfel instituția a fost clasificată la categoria I. În anul de studii 2019-2020, contingentul 

constituia 735 elevi, plasându-ne pe locul I în Republica Moldova după nr. de elevi. Prin comparație, 

Școala de Arte din or. Strășeni, care este considerată cea mai utilată și amenajată școală, are numărul 

de aproximativ 500 elevi, iar Școala din or. Căușeni - 280 de elevi. În prezent, numărul de elevi al 

școlii a scăzut la 606 din cauza  situației pandemice. De asemenea, suntem plasați pe locul I din 
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Republica Moldova și după numărul de filiale, care sunt 8 la număr, pe când celelalte școli au până la 

6 filiale.În anul de sdudii 2016-2017 a fost elaborat și aprobat statutul școlii, în baza căruia activăm. 

Suntem printre primele școli de arte din țară care a obținut un astfel de act.   

 

III. OBIECTIVUL, SCOPURILE ȘI SARCINILE INSTITUŢIEI 

 

-    Instituţia înaintează ca obiectiv educaţional major dezvoltarea liberă armonioasă a omului şi 

formarea personalităţii creative.  Obiectivul principal al instituției este de a contribui la realizarea 

idealului educațional al Republicii Moldova: a asigura formarea unei personalități cu spirit de 

inițiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoștințe și competențe 

necesare pentru angajare pe piața muncii, dar și independență de opinie și acțiune, fiind deschisă pentru 

dialog intercultural în contextul valorilor naționale și universale asumate. 

-    Instituţia asigură elevilor o pregătire teoretico- practică fundamentală şi formarea unei ample culturi, 

necesare pentru continuarea studiilor în învăţământul profesional și/sau superior (Profesionalizare 

timpurie conform Cadrului de referință 2020). 

-    Instituţia poartă răspundere pentru realizarea standardelor educaţionale de stat, pentru apărarea 

drepturilor copiilor şi personalului, precum şi pentru ocrotirea vieţii şi sănătăţii elevilor. 

-    Instituţia urmărește: 

 dezvoltarea personalităţii copilului, a capacităţilor şi a aptitudinilor spirituale  la nivelul 

potenţialului său; 

 cultivarea respectului pentru drepturile şi libertăţile omului, indiferent de apartenenţa lui etnică, de 

provenienţa socială şi atitudinea făță de religie - principii consemnate în Cartea Naţiunilor Unite; 

 educarea stimei faţă de părinţi, faţă de identitatea, limba şi valorile culturale ale poporului, precum 

şi faţă de valorile naţionale ale ţării în care trăieşte, ale ţării din care poate fi originar şi ale 

civilizaţiilor diferite de a sa; 

 cultivarea sentimentului responsabilităţii faţă de mediul înconjurător, formarea conştiinţei 

ecologice; 

 pregătirea copilului pentru a-şi asuma responsabilităţile vieţii într-o societate liberă, în spiritul 

înţelegerii, păcii, toleranţei, egalităţi între genuri, grupuri etnice, naţionale sau religioase şi 

respectării culturii altor popoare; 

 formarea competențelor de învățare pe tot parcursul vieții, dezvoltarea competenţei de a acumula 

cunoştinţe şi dezvolta abilităţi de antreprenoriat în condiţiile economiei de piaţă, în scopul 

autorealizării, dezvoltarea potențialului uman pentru a putea asigura calitatea vieții, creșterea 

durabilă a economiei și bunăstării. 

- Pentru realizarea scopurilor statutare, Instituția își propune următoarele sarcini: 

 realizarea drepturilor fiecărui copil; 

 promovarea calității rezultatelor academice; 

 oferirea unei educații bazate pe viața reală a copiilor; 

 asigurarea incluziunii, respectării egalității de șanse pentru toți copiii; 

 oferirea educației acceptabile și accesibile; 

 promovarea relaţiilor de prietenie şi stimă reciprocă între elevi. 

-    Instituția elaborează și implementează politica de protecție a copilului, care conține obligatoriu 

prevederi referitoare la: prevenirea abuzului, neglijării și exploatării copilului, inclusiv securitatea 

încăperilor și terenului aferent; instruirea personalului; punerea la dispoziție a mijloacelor de sesizare; 

identificarea, înregistrarea, referirea și monitorizarea cazurilor; asistența copiilor victime. 

 

 

IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII INSTITUȚIEI 

 

-     Instituţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor legalităţii, accesibilităţii, 

adaptivităţii, creativităţii, diversităţii, transparenţei. Activitățile din cadrul Școlii de Arte „Maria 
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Bieșu” se desfășoară în limba de stat, conform planurilor și programelor de instruire artistică, 

aprobate de Ministrul Culturii, sub forma de lecții individuale, lecții în grup, ansambluri, cor, 

orchestră din clasele inferioare și superioare în domeniul respectiv. 

-     Admiterea se efectuează în bază de concurs, prin testarea aptitudinilor specifice profilului și 

susținerea probelor de examinare în perioadele: 1-10 iunie și suplimentar între 25 august-1 

septembrie ale fiecărui an. În școli pot fi înmatriculați în clasa I-a copiii, care au atins vârsta de 7-

12 ani și manifestă capacități vocaționale în anumite genuri ale artelor. Rezultatele probelor de 

examinare se anunță prin ordin de înmatriculare, emis de director după probele de concurs. 

Înmatricularea în școală se face pe baza cererii completate de părinte și prezentarea avizului 

medicului de familie și copiei certificatului de naștere a copilului. Pot fi înmatriculați în grupe 

pregătitoare copii de vârsta 5-7 ani și în grupe speciale în baza de contract de vârstă adolescentă 

pentru toate domeniile de instruire artistică. 

-     Structura anului școlar, durata semestrelor și vacanțelor se stabilește conform dispozițiilor 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova. 

-     Procesul instructiv-educativ se realizează prin lecții individuale, de grup, lecții practice de 

toamnă-primăvară (pentru artă plastică, artizanat și design vestimentar, cât și prin evoluarea 

elevilor în colective artistice, coregrafice, teatrale, expoziții, etc.. Activitatea orelor individuale și 

de grup, exersărilor colective se organizează în baza Planurilor de Învățământ și a programelor tip, 

aprobate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

-     Componența numerică a grupelor este determinată, precum și  disciplinele muzical-teoretice sunt 

formate conform Planurilor de Învățământ a Școlilor de Muzică, de Arte și Arte Plastice. 

-     Pentru instruirea individuală sunt preconizate 2 ore pe săptămână de specialitate și o oră 

opțională, la decizia administrației. 

-     Orarul orelor individuale, orelor în grup, exersărilor colective (ansamblu, cor, orchestră) este 

întocmit de administrația școlii în baza propunerilor înaintate de profesori, ținându-se cont de 

regimul de muncă și odihnă convenabil elevilor, de particularitățile lor de vârstă și de locul de trai 

al elevilor. 

-      Cadrele didactice pot elabora programe proprii, aprobate la ședințele secțiilor și Consiliul 

Pedagogic al Școlii de Arte. 

-      Sistemul educațional artistic este structurat pe trei niveluri:  

Nivelul 0 – învăţământul preşcolar preconizat copiilor între vârstele 5-7 ani (grupa pregătitoare); 

 

Nivelul I – învăţământul primar: clasele a I-IV-a profil Muzică cu durata studiilor de 1-8 ani; 

clasele a I-II-a profil Muzică cu durata studiilor de 1-6 ani; 

 

Nivelul II – învăţământul gimnazial: clasele a V-VIII-a profil Muzică cu durata studiilor de 1-8 ani, 

clasele a III-VI-a profil Muzică cu durata studiilor de 1-6 ani şi clasele a I-V-a profil „Arte vizuale” 

cu durata studiilor de 1-5 ani; clasele a I-VI profil „Arta dramatică” și „Arta coregrafică” cu durata 

studiilor de 1-6 ani. 

- Orele didactice la disciplinele predate în clasele primare: I-II-a cu durata de 5-6 ani și I-IV-a 

cu durata studiilor de 7-8 ani sunt considerate ore inferioare și norma didactică constituie 20 ore pe 

săptămână. Orele didactice în clasele III-VI-a cu durata de 5-6 ani și V-VIII-a cu durata studiilor de 7-

8 ani sunt considerate ore superioare și norma didactică constituie 18 ore pe săptămână. Norma 

didactică pentru corepetitor constituie 20 ore pe săptămână. 

- În funcție de particularitățile teritoriale, Școala de Arte a organizat filiale în satele din raionul 

Ștefan Vodă, ce dispun de edificii proprii ale Școlilor de cultură generală, case și cămine culturale, cu 

acordul Administrației Publice Locale. 

- În Școala de Arte se efectuează muncă metodică orientată spre: 

 perfecționarea programelor, formelor și metodelor de lucru ale orelor individuale și de grup, 

exersărilor colective, întru sporirea măiestriei cadrelor didactice; 

 coordonarea și organizarea activităților în Școala de Arte și filialele ei; 
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 îndrumarea personalului didactic în problemele respective; 

 depistarea, promovarea și evidența experienței avansate a unor pedagogi în domeniile 

respective. 

- Instituţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi 

statului de drept. 

- În instituție este interzis să se desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a 

elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia. 

În prezent în școală se studiază următoarele profiluri de artă: 

           profil muzică:  

- interpretare instrumentală: pian 

Cele mai solicitate instrumente pentru a fi studiate rămân a fi pianul și chitara clasică. În fiecare 

an examinăm a câte 15-16 cereri. Capacitatea de înmatriculare la secția pian este în jur de 8 elevi, 

pe când capacitatea de înmatriculare la chitara clasică este mai mică, aproximativ 4-5 elevi, 

motivul fiind numărul redus de profesori, mai exact, 2 specialiști.     

  -      O realizare de care ne mândrim este Concursul ”Pe urmele Primadonei Operei Naționale Maria 

Bieșu”. Acesta fost inițiat la decizia Consiliului Raional Ștefan Vodă, la propunerea Direcției Cultură, 

Tineret, Sport și Turism și administrația școlii. Concursul este unicul de interpretare clasică în suburbii 

după opinia Uniunii Muzicienilor, s-a reușit desfășurarea în 3 ediții. Acest concurs întrunește interpreți 

vocaliști de diferite vârste și repertorii.  Către ultima ediție am organizat fondarea mini-muzeului în 

care se păstrează și sunt propuse spre admirare kimono-ul original, în care Maria Bieșu a jucat rolul 

Madam Butterfly din opera Cio-Cio-San de Giacomo Puccini și rochia proprie dăruită de șaihul al 

orașului Cairo din Egipt. Pentru voluntariatul realizat școala a fost menționată cu diploma Ministerului 

Cultură. 

 -        Din cauza pandemiei nu a fost posibilă desfășurarea ediției IV la a 85-a aniversare de la nașterea 

Mariei Bieșu. În perspectivă ne propunem ca concursului să-i dăm aploare mai mare și să-i atribuim 

statut de concurs național. 

Școala are realizări frumoase de rang național și internațional: 

Participăm la toate edițiile concursului  Național „Tinere Talente”. La una dintre edițiile concursului 

acestuia organizat anual de către Ministerul Culturii și Cercetării clasa profesorului Cadu A. a ridicat 

diploma de gradul I, diploma de gradul II i-a fost înmânată profesorului Cernean A. la compartimentul 

dans popular. Ansamblul chitariștilor au luat premiul II condus de profesorul Zglăvuța V. La 

compartimentul arte vizuale, elevul profesoarei Ciuloci L. A obținut diploma de gradul I, de asemenea 

elevul profesoarei Bolozan I. A luat diploma de gradul II.  

-         După obținerea diplomei de gradul I la Concursul ”Caucaz” , clasa profesorului Cadu A. (dans 

popular) a primit invitație de participare la filmări în platoul telecentrului ”Ostankino” din Moscova. 

Din lipsa de finanțare, din păcate am abandonat plecarea. La fel, aceeiași situație a fost și cu alte 

propuneri de concursuri și festivaluri internaționale din Europa și Asia. 

Profesorii disciplinei Arte Vizuale sistematic sistematic participă la concursuri naționale și 

internaționale, unde ridicau diplome de gradul I. De menționat este sunt profesorii: Slobozean A. filiala 

Purcari, Culoci L. Spinei Inga, Haret, filiala Antonești.  

-     Concursul Național ”Anna Lucinskii” ediția 2019, ne-a adus mențiune clasa profesorului Covali V 

la interpretare instrumentală acordeon, cu discipolul său Beneamin Bădilă și diploma de gradul II la 

compartimentul pian, clasa profesoarei Velcinki Tatiana. 

-   Absolvenții Școlii de Arte ”Maria Bieșu” sunt mândria noastră, printre care se enumeră:  

Mariana Ungureanu care activează ca profesor în cadrul conservatorului din Franța, Cristina Cernean- 

profesor la conservatoriu din Italia, Ion Mihalache- orchestrant în formația municipală a Fraților 

Advahov. Pușca Iulian a înregistrat lucrări muzicale cu orchestre simfonice din diferite țări: Finlanda 

și altele. De asemenea, actrița profesionistă Burlacu Daniela, viceprimarul Chișinăului Victor Chironda 

care a studiat acordeonul, Natalia Moraru-Vasilcau-producător și prezentator a emisiunilor muzicale 

Teleradio Moldova, Oleg Constantinov-prim dirijor a corului Teatrului de Operă și Balet ”Maria 

Bieșu”, profesor al Centrului de Excelență ”Ștefan Neaga”.În cadru direcției cultură Ștefan Vodă 
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activiază absolvenții școlii Ugurianu Victoria și Ciumac     

 -    Câțiva ani în urmă am fost invitați împreună cu discipolii profesorului Cadu A, la TVR Moldova, 

unde am fost filmați pentru emisiunea televizată „La noi în sat” (v. Anexa materialul video) 

 

 

V. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 

-    Activitatea managerială se realizează prin următoarele organe administrative: 

 Consiliul profesoral; 

 Consiliul de administraţie; 

 Consiliul de Etică. 

-    În instituție activează: 

personal didactic de conducere, din care face parte directorul, directorii adjuncţi,  șefii de secții; 

  -    În cadrul instituției sunt create Comitetul sindical, Comisia de atestare a cadrelor didactice, Comisia 

de revizie și inventariere , Comisia de organizare și desfășurare a  examenelor.  

 

 

-   Organigrama Instituției  

                        
 

 

 

1. Diagnoza organizațională 

 

 -   În cadrul activității manageriale, în semestrul II , anului de studii 2020-2021, administrația a 

propus desfășurarea diagnozei organizaționale. Acest concept este un proces important în 

prosperitatea instituției, ceea ce presupune colectarea datelor despre situația, comportamentele 

Consiliul 
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Direcția 
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Sport
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angajaților, experiența lor, după care se oferă  feedback (conexiune inversă)  pentru îmbunătățirea 

sistemului și realizarea unui plan de acțiune pentru soluționarea problemelor. 

 

 

     

      Scopul și obiectivele diagnozei 

-      Scopul diagnozei este de a investiga starea sistemului organizațional, punctele slabe și tari, 

problemele angajaților și de a oferi un plan de intervenție, în urma căruia instituția va prospera. 

      Obiectivele diagnozei: 

O1 - să identificăm punctele tari ale organizației;  

O2- să identificăm punctele slabe ale instituției; 

O3- să identificăm amenințările care ar putea apărea în viitor; 

O4- să identificăm oportunitățile care ar putea apărea în viitor.  

 

Metodologie 

 

      Procedura 

   -    A fost aplicat setul de chestionare tip creion-hârtie angajaților instituției, de asemenea Analiza SWOT.  

    

      Instrumente 

-     Chestionarele aplicate angajaților au fost următoarele:  

   Analiza SWOT conține 5 întrebări în care profesorul va trebui să indice 3 cuvinte prin care descrie 

instituția în care activează, punctele tari și slabe, amenințările și oportunitățile.  

-    Chestionarul de evaluare a culturii organizaționale OCAI este constituit din 6 aspecte, care se referă 

la dimensiuni specifice tuturor organizațiilor: 1. Caracteristici  dominante ale organizației; 2. 

Conducerea în cadrul organizației; 3. Managementul angajaților; 4. Liantul organizației;  5. Valorile 

care stau la baza strategiei organizatorice; 6. Criteriile de succes. Fiecărui aspect îi sunt alocate 4 tipuri 

de afirmații posibile despre tipurile de culturi, care necesită repartizarea unui total de 100 de puncte pe 

două coloane Actual și Preferat.  

 -   Chestionarul Voice conține 102 întrebări cu o scală de tip Likert de la 1 la 5, unde 1= Puternic 

dezacord, 5= Puternic acord și opțiunea Nu știu. Chestionarul conține 7 scale: Scopul organizației, 

Proprietatea organizației, Participarea, Membrii organizației, Pacea, Progresul, Pasiunea. În scopul 

cercetării au fost utilizate două scale Participarea și Pacea. 

 

      Analiza SWOT 

     

 -     Instituția este una bine amenajată, corespunzătoare normelor, renumită, în sensul că instituția 

poartă numele primadonei operei naționale Maria Bieșu. La prima întrebare majoritatea angajaților au 

indicat acest aspect de mai sus, de asemenea, profesorii au descris instituția ca fiind confortabilă și cu 

condiții de dezvoltare.  

  -    Administrația a indicat punctele tari ale școlii care sunt: competența personalului didactic și 

auxiliar, numărul mare al elevilor doritori de a învăța și a se dezvolta, de asemenea suportul părinților 

în motivarea și încurajarea lor. Angajații au mai adăugat la acest aspect: prezența colectivului 

prietenos, cultivarea gustului față de tot ce e frumos și nobil, disciplină, responsabilitate, deschiderea 

filialelor în localitățile din apropierea orașului Ștefan Vodă, posibilitatea de participare a elevilor la 

concursuri, festivaluri naționale și internaționale.  

 -    Punctele slabe ale instituției au fost redate prin prisma administrației, ca: lipsa tinerilor specialiști 
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și salariul lor. Profesorii au indicat unele probleme ale instituției, printre care se numără limitarea 

resurselor financiare, colectivul este divizat în grupe, atmosfera rece în colectiv. 

-      În viziunea administrației, amenințările instituții constituie reducerea numărului de elevi din cauza 

migrației, lipsa tinerilor specialiști, explicată prin faptul că majoritatea profesorilor preferă să predea 

în capitală și orașe mari. Amenințările instituției din perspectiva angajaților este accentuată de faptul 

că mulți profesori ajung la vârsta de pensionare, respectiv un număr foarte mic de profesori noi sunt 

angajați în fiecare an. Astfel, într-o viziune pesimistă vor activa tot mai puțini profesori și se va recurge 

la închiderea secțiilor pentru elevi.  

-     Oportunitățile pe care le poate avea instituția, din perspectiva administrației sunt angajarea 

profesorilor tineri, datorită faptului că infrastructura orașului progresează și atrage tot mai multe 

persoane. Întoarcerea cetățenilor de peste hotare acasă, respectiv numărul elevilor poate spori, de 

asemenea, se poate aloca investiții pentru școală. Angajații au explicat acest lucru prin procurarea 

instrumentelor muzicale, atragerea tinerilor specialiști, parteneriat între școlile de arte din țară și de 

peste hotare. 

    

        Rezultate  

  

 
 

 

Grafic 1. Grafic reprezentând nivelul actual și preferat al culturii organizaționale (OCAI) 

 

     

-        În urma rezultatelor înregistrate de către angajații școlii am stabilit tipul de cultură dominant care 

este Clan, cu un scor de pe coloana Actual de 21,04, ceea ce înseamnă că per total angajații percep 

instituția, colectivul asemeni unei familii, cu mediu de lucru plăcut. Directorul este văzut ca un mentor, 

fiindcă oferă suport profesorilor, le ascultă opiniile, problemele. Angajamentul este la un nivel înalt, 

cadrele didactice sunt responsabile și cointeresate de calitatea predării, aceasta este susținută de faptul 

că un număr semnificativ de elevi participă la concursuri naționale și internaționale, astfel primind 

diplome sau mențiuni. Administrația este cointeresată de soluționarea problemelor pe care le întâmpină 

angajații, pentru că pune accent importanței laturii umane. Succesul organizației este definit în termeni 

de sensibilitate față de elevi, părinți. Intituția  acordă o prioritate muncii în echipă, participării și 

consensului. 

-      Cultura dominantă pentru coloana Preferat este la fel Clan, cu un scor de  24,58. Aceasta denotă 

faptul că profesorii doresc un nivel mai înalt de consens, înțelegere în cadrul colectivului, lucru de 

echipă, care unește mai bine profesorii din toate secțiile.   
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Grafic 2. Grafic reprezentând starea de bine și echilibrul muncă/ viață personală al scalei Pace al 

climatului organizațional (Voice) 

 

- Conform scalei Pace al chestionarului Voice, starea de bine al angajaților înregistrează un scor mediu 

spre ridicat de 12,65, ceea ce înseamnă că profesorii sunt satisfăcuți în general de condițiile în care 

lucrează, de cum sunt tratați la serviciu de către colegi și director și nu au un nivel înalt de stres.  

-  

Echilibrul muncă/ viață personală are un scor mediu spre ridicat de 12,4 care indică faptul că angajații, 

în marea majoritatea cazurilor reușesc să combine și să balanseze în viața de zi cu zi aspectele cele mai 

importante: orele de muncă și viața personală. Cu alte cuvinte, cadrele didactice îndeplinesc rolul de 

profesor la muncă și după terminarea orelor acordă timp familiei, astfel devin mai fericiți și productivi. 

 

 
Grafic 3. Scala Participare  pentru climatului organizațional. 

 

            

12.65

12.4

STAREA DE  BINE ECHILIBRUL MUNCĂ/ VIAȚĂ PERSONALĂ

Pacea

Serie 1

12.7

7.85 8.35 8.35
9.5

12.15

9.25

12.45

9.5

Participare

Serie 1



11 
 

-      Conform scalei Participare din chestionarul Voice, prima subscală este leadership-ul cu un scor 

mediu spre ridicat = 12,7. Acest scor denotă: conducerea își îndeplinește bine rolul de coordonare a 

colectivului, angajații au încredere în modul de activitate al conducerii. Leadership-ul la rândul lui 

oferă suport, motivație dezvoltarea proceselor instituționale pentru o mai bună activitate.  

-     Recrutarea și selecția are un scor mediu de 7,85, ceea ce înseamnă că angajații sunt bine potriviți 

cu postul, deși în cadrul școlii nu se prevede unitatea de resurse umane, care ar ușura considerabil 

munca și anume procesul de recrutare și selecție pe care îl realizează directorul. Din cauza lipsei unui 

număr mare al tinerilor specialiști, conducerea este nevoită să angajeze profesori cu un nivel mai mic 

de profesionalism pentru a acoperi solicitarea din partea elevilor și părinților.  

-   Cooperarea între departamente (secții) înregistrează un scor de 8,35 care este mediu și indică faptul 

că există o comunicare adecvată între secțiile instituției, profesorii se ajută unul pe altul la nivel 

mediu. Unii angajați au indicat faptul că există un oricare grad de invidie și concurență între angajați, 

care împiedică o mai bună interacțiune între ei. 

-    La capitolul învățare și dezvoltare este un scor la fel mediu de 8,35, care sugerează faptul că 

profesorii participă periodic la formări, cursuri de perfecționare, training-uri, dar conform rezultatelor 

înregistrate unii angajați susțin faptul că vor să participe mai des la schimburi de experiență.  

-     Implicarea din partea angajaților este la un nivel mediu spre ridicat, cu un scor de 9,5, ceea ce 

denotă că profesorii lucrează activ cu elevii și în fiecare an participă la diferite concursuri naționale 

ca ex. “Tinere talente”, desfășurat în incinta Centrului de Excelență în Educația Artistică "Ștefan 

Neaga" din Chișinău sau alte concursuri internaționale din România, Bulgaria, Grecia, Rusia.  

-     Recompensele și recunoașterea înregistrează un scor mediu spre ridicat de 12,15. Aceasta 

presupune că administrația oferă cadrelor didactice recompense financiare pentru activitatea în cadrul 

școlii, cât și zile libere conform regulamentului.  

-     Aprecierea performanțelor indică un scor  mediu de 9,25, ceea ce înseamnă că administrația 

stimulează angajații pentru muncă și rezultatele obținute pe parcursul anului, în cadrul Consiliului 

profesorilor.  

-     Supervizarea are un scor mediu ridicat de 12,45. Aceasta denotă că administrația oferă cadrelor 

didactice și auxiliare suport și ajutor pe cât este posibil, de asemenea, periodic sunt desfășurate ore 

deschise, în cadrul cărora administrația și directorul adjunct examinează conform regulamentului 

modul de predare al profesorilor. 

-     Oportunitățile de carieră are un scor mediu spre ridicat de 9,5; presupune faptul că în cadrul 

instituției profesorii pot evolua relativ pe alte posturi mai înalte, de ex. pe postul de director adjunct.  

 

 

VI. CONTINGENTUL DE ELEVI INCLUSIV FILIALE 

 

Anul de studii 2017-2018 

Începutul anului Sfârșitul 

Anului  

Elevi admiși Elevi absolvenți 

    

605 586 104 73 

Anul de studii 2018- 2019 

663 631 150 101 

Anul de studii 2019- 2020 

735 711 205 43 
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-      Contingentul de elevi este în ascendență (2012- 430 elevi) datorită creșterii numărul de elevi 

doritori de a fi înmatriculați în școală. Datorită acestui fapt s-au deschis clase de muzică și coregrafie 

în filiala Volintiri și fondarea filialei Cioburciu, prin Decizia Consiliului Raional, cu aprobarea 

unităților suplimentare de personal (de la 49,3 la 59,18 unități didactice și de la 18 la 20 unități 

auxiliare). Mărirea contingentului de elevi se datorează și profesionalismului corpului didactic. 

Merite menționate profesorilor: Cadu A.; Zglavuța V. ; Bolozan I. : Covali V. ; Belibov A. ; 

Diaconescu I. ; Slobozeanu A. ; Caraștefan V. ; Ciobanu G. –filiala Ermoclia. 

 -     Abandonul școlar se întâmplă, în mare majoritate datorită migrației familiilor peste hotare sau în 

orașe mai mari.În fiecare an se exmatriculiază 20-30 elevi. 

-      În ultimii ani de activitate a fost organizată deschiderea clasei de cor, profesor Rotari L. , 

Orchestra de instrumente aerofone și percuție, profesor Florea I., orchestra de jaz, profesor Dumitrașcu 

I. , ansamblul de chitariști, profesor Zglavuța V.  

 

 

VII. DOMENIUL FINANCIAR 

 

Informația privind executarea bugetului în perioada anului 2018 

Venituri  Plan Executat % 

Finanțare de la buget 4822,3 4753,3 98,5 

Taxe părintești 770 805,3 104,5 

Arendă 115 110,2 95,8 

Cheltuieli din buget Plan Executat % 

Salariu cu contribuții 4414 4405,5 99,9 

Cheltuieli p/p și arendă Plan Executat % 

Servicii comunale 483,7 457,7 94,7 

Reparația capitală 366,8 366,4 99,9 

Procurarea mijloacelor fixe 332,8 323,3 97,2 

Procurarea materialelor 109,0 104,2 95,6 

 

 

Informația privind executarea bugetului în perioada anului 2019 

Venituri  Plan Executat % 

Finanțare de la buget 6548,2 6548,2 100 

Taxe părintești 800,0 811,1 101,3 

Arendă 100,0 126,4 126,4 

Cheltuieli din buget Plan Executat % 

Salariu cu contribuții 6313,2 6302,8 99,9 

Cheltuieli p/p și arendă Plan Executat % 

Servicii comunale 606,1 593,7 98 

Reparația capitală 98,2 98,2 100 

Procurarea mijloacelor fixe 336,6 336,5 99,9 

Procurarea materialelor 15,0 93,8 62,6 

 

 

Informația privind executarea bugetului în perioada anului 2020 

Venituri  Plan Executat % 

Finanțare de la buget 7721,7 7553,2 99,1 

Taxe părintești 1019,2 583.7 57,3 

Arendă 106,5 132,3 124,3 
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Cheltuieli din buget Plan Executat % 

Salariu cu contribuții 7561,7 7557,5 99,9 

Cheltuieli p/p și arendă Plan Executat % 

Servicii comunale 276,3 276,6 100 

Reparația capitală 120 111,3 92,8 

Procurarea mijloacelor fixe 363 256,8 70 

Procurarea materialelor 115 67,3 58,6 

 

 

 -      În ultimii ani au fost realizate o serie de schimbări în incinta instituției:  

 a fost renovat capital etajul 1 cu schimbarea ușilor, tuturor geamurilor la toate etajele, repararea 

capitală a  pragurilor la intrarea în școală și a  blocurilor sanitare, renovarea parțială a acoperișului de 

câteva ori pe an.  

 administrația a alocat mijloace financiare pentru promovarea elevilor la diferite concursuri în țară: 

Chișinău, Soroca, Anenii –Noi, cât și peste hotarele acesteia: România ,Muntenegru, Macedonia, 

Grecia, Bulgaria, Ucraina, etc, unde au obținut diplome de merit (v. anexa diplomelor).  

 au fost cumpărate costume pentru secția coregrafie, cât și efectuarea renovării, dotarea încăperilor 

pentru păstrarea acestora, cu instruirea responsabilului (costumier), de asemenea, s-au confecționat 

costume și decor pentru secția teatru, confecționarea mobilierului pentru muzeul  în memoria 

primadonei Maria Bieșu, în care sunt expuse costumele de scenă ale dânsei. 

 au fost procurate instrumente muzicale și înlocuite cu cele vechi.  

-      Taxa părintească este reglementata conform Hotărârii de Guvern nr. 450 din 16.06.2011. Mărimea taxei 

pentru instruire se determină de către direcția școlii și este aprobat de către autoritățile administrației publice 

locale de comun acord cu direcția /secțiile raionale și municipale de cultură. Cuantumul taxei se stabilește în 

mărime de 20 la sută din cheltuielile curente suportate de instituția în anul precedent ,și se calculează cu 1 

septembrie a fiecărui an .Sânt scutiți integral de taxă pentru instruire în școlile de muzică, artă plastică 

numai copiii orfani, cei care cresc în casele de tip familial, cei aflați sub tutelă și cei ce primesc indemnizații 

sociale. Dacă în una dintre școlile sus-menționate învață elevii din familii cu patru și mai mulți copii, plata 

pentru instruire primului copil se achită în întregime, iar pentru ceilalți copii- în mărime de 50 la sută di 

cuantumul taxei de 20%. În prezent taxa constitue aproximativ 12% . În condiții de pandemie taxa a fost 

redusă cu 50% ,astfel constitue 6% din cuantumul taxei de 20%. 

 

Date privind filialele 

Elevi Cheltuieli, Dotări,Echipament 

(lei) 

Anul 2018 2019 2020  

Volintiri - 57 50                         39.617 

Ermoclia  37 46 42 158.000 

Feștelița 44 46 36 101.8 

Popeasca 11 14 9 79.000 

Antonești 20 20 20 11.800 

Purcari 25 22 21 19.000 

Talmaza 43 52 39 25.000 

Cioburciu 34 47 47 28.000 
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VIII. DATE DESPRE CORPUL DIDACTIC (inclusiv filiale) 

 

-    În școală activează 48 de profesori care: 

 39 sunt de bază, 9 angajați prin cumul; 

- 7 personal didactic pensionat; 

 22 studii superioare, 27 studii medii de specialitate; 

 23 cu gradul didactic II: 2- grad didactic I , 1 -grad didactic superior.  

 

-      Au fost angajați 14 specialiști dintre care 8 la număr tineri specialiști. 

Totodată, problema tinerilor specialiști rămâne acută, deoarece majoritatea profesorilor au sarcini 

didactice mai mult de 1,5 unități.  

 

                                         IX. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ 

 
 -     Construcția unității școlare cuprinde 1 corp de clădire formată din  săli de clasă, 1 cabinet 

metodic, 1 bibliotecă, 1 contabilitate, 1 anticameră,  sală festivă cu 140 de locuri. O cazangerie 

situată separat de clădirea școlii ce funcționează pe gaz natural.  

Școala dispune de 7 calculatoare : 3 lăptopuri și 4 calculatoare de masă. Pentru o calitate mai 

eficientă a lucrului, biroul ( anticameră și contabilitate) dispun de 4 dispozitive de imprimare( 

alb/negru) ,1 color.  

Școala dispune de următoarele instrumente muzicale: 27 piane dintre care 13 sunt în stare bună, 

celelalte sunt în stare deplorabilă și nu se pot repara și nici acorda, 7 acordeoane, 4 viori, 7 chitări, 1 

nai, 1 țambal, 2 fluiere, 5 trompete, 2 clarinet, 1 oboi, 1 flaut,2 valtorne ,2 alturi, 2 tenoare,1 

saxafon, 1bateria ,1 tubabas. 

Pentru a îmbunătăți calitatea serviciului și a crea condiții mai bune profesorilor ,elevilor dar și 

personalului  auxiliar în ultimii ani  au fost procurate : 

 instrumente muzicale / pian digital – 2 buc. ; 1 acustic ; 

 instrumente muzicale/ acordeon – 1 buc. ; 

 instrumente muzicale/vioară -  1 buc ; 

 instrumente muzicale / aerofone – 6 buc. ; 

 accesorii pentru instrumente muzicale – 7 buc. ; 

 microfoane – 5 buc. ; 

 pupitre – 24 buc. ; 

 Stativ pentru microfon – 4 buc ; 

 procurarea a 6 costume naționale, la secția coregrafie, filiala s. Feștelița ; 

 mobilier de birou în anticameră și în contabilitate ; 

 mobiler pentru muzeu unde sunt amplasate rochiile și obiectele originale ce aparțineau 

Primadonei Operei Naționale Maria Bieșu ; 

 materiale  și rechizite pentru secția arte vizuale pentru lucrările de absolvire a elevilor, 

inclusiv filiale, confecționarea molbertelor noi ; 

 țesătură pentru confecționarea costumației,și confecționarea a 10 costume ( dans 

țiganesc), la secția coregrafie și secția teatru ; 

 materiale pentru confecționarea decorului la secția teatru ; 

 procurarea draperiei în antreu, et. I. 

-     Din cele 2 piane digitale procurate , 1 pian s-a oferit filialei din s. Feștelița și 1 pian filialei din 

s. Talmaza. Din cele 6 instrumente aerofone, 3 s-au oferit filialei din s. Ermoclia.   

-     În scopul respectării măsurilor igienice de sănatate au fost procurate 2 boilere electrice care sunt 

instalate în blocurile sanitare. 
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-     În condiții de pandemie a fost amenajat un izolator pentru elevii depistați cu febră. 

            -    Fondul instrumental muzical rămâne totuși învechit și nu corespunde cerințelor contemporane. 

Avem profesori în vârsta de pensionare care în copilărie au învățat la aceste instrumente. Ne referim la 

pianuri care sunt cele mai scumpe, unul costă peste 120.000 lei. Este necesar să cumpărăm 7 instrumente.   

           -    Una dintre problemele școlii este si acoperișul care-l reparăm parțial de câteva ori pe an. Această 

problemă persistă și în sala festivă, unde s-a investit considerabil.  

           -   

 

 

X. CONCLUZII ȘI PLAN DE INTERVENȚII 

 

Concluzii pe baza obiectivelor 

-      Conform obiectivelor propuse am stabilit următoarele: 

-      Printre punctele tari ale organizației se enumeră: renovarea sălii festive, deschiderea filialelor în 

alte localități, numărul cel mai mare de elevi înregistrat pe tot parcursul activității instituției, condițiile 

bune, cadre didactice cu nivel înalt de profesionalism. De aici conchidem faptul, că școala este în 

continuă dezvoltare și progresare. Punctele slabe ca finanțarea scăzută, împiedică  posibilitatea de 

cumpărare a materialelor de lucru sau instrumente muzicale.  Prezența grupurilor mici în colectiv 

creează invidie și lipsa cooperării, care afectează performanța. Una dintre cele mai drastice amenințări 

de viitor constă în scăderea considerabilă a numărului de elevi din cauza migrării, de asemenea, lipsa 

tinerilor specialiști va duce la închiderea secțiilor. Oportunitățile care pot apărea în viitor sunt 

reîntoarcerea cetățenilor acasă, astfel  va crește numărul elevilor și specialiștilor care au fost nevoiți să 

părăsească țara pentru un viitor mai bun. 

-     Ținând cont de cele menționate, această situație e una general valabilă, cu unele excepții pentru 

instituțiile din localitățile cu o populație scăzută de pe teritoriul țării.  

 

Plan de intervenție 

    Reieșind din cele expuse mai sus, propun următoarele puncte spre aplicarea în practică: 

- Implementarea unității de resurse umane. Acesta oferă un mare ajutor administrației prin faptul că 

angajatul respectiv se va ocupa calitativ de procesul recrutare și selecție și al altor procese importante 

care fac parte din colectiv. 

- Organizarea teambuilding-urilor (organizarea deplasărilor și excursiilor în scop de consolidarea 

colectivului, vizitarea Teatrului de Operă din Odesa, Teatrului de Operă și Balet din Chișinău, etc.) de 

care se va ocupa angajatul din unitatea resurse umane. Această activitate va oferi o mai bună înțelegere, 

cooperare și cunoaștere între lucrători. 

- Stabilirea parteneriatelor cu mai multe școli de arte din țară și de peste hotare, în cadrul cărora se vor 

desfășura schimbul de experiență dintre profesori, astfel va spori performanța instituției, implicarea și 

angajamentul. 

- Organizarea mai multor Consilii profesorale pentru a încuraja comunicarea deschisă și soluționarea 

problemelor.  

- Implementarea MBO (Managementului prin obiective), presupune stabilirea unor obiective formulate 

SMART ( S-specifice, M-măsurabile, A-de atins, O-orientate spre rezultat și T-încadrate în timp), 

realizate de către angajați și vor fi monitorizate de către directorii adjuncți sau de către director o dată 

în trimestru, care vor spori  performanța angajatului și a instituției. 

- Oferirea feedback-ului constructiv (conexiune inversă) din partea directorului către angajaților și în 

cadrul colectivului. 

- Completarea chestionarelor care măsoară starea de bine, performanța angajaților, angajamentul, 

implicarea, balanța muncă-familie. 

- Reparația subsolului, pentru a fi dat în arendă ,pentru identificarea surselor financiare suplimentare. 
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- În condiții de pandemie, în independență de codul anunțat , propunem permitere desfășurări orelor 

individuale. Suprafața claselor ne permite păstrarea distanței sociale de 2m și mai mult( dimensiunea 

claselor- 20 m²). Elevii și profesorii doresc ca în sfârșit să se manifeste fizic la concertele susținute în 

incinta școlii și pe scena Casei de Cultură. Aceasta și-o doresc majoritatea părinților care nu dispun de 

echipamentul necesar pentru desfășurarea lecțiilor la distanță(online),ceilalți părinți tot optează pentru 

prezența fizică ,deoarece elevii petrec foarte mult timp la calculator. 

- Către anul de studii 2021-2022 ne propunem instituirea clasei de coregrafie (dans popular) la filiala 

Antonești, la solicitarea Primăriei, bazată pe dorința cetățenilor. 

        

            În încheiere public Testamentul, adresat școlii ,înainte de plecare în lumea celor drepți, 

Primadonei Operei Naționale Maria Bieșu. 

  -     Eu am venit n această lume prin acest spațiu, care era pe atunci un Regat al României. Gloria mi-a 

venit când eram în Uniunea Sovietică. 

Astăzi am susținerea cetățenilor acestui pământ drag mie, zis Republica Moldova... Îmi doresc din tot 

sufletul ca acest ținut minunat să fie mereu roditor, iar oamenii să viețuiască în pace, armonie și bună 

înțelegere, dăruind lumii bunătate și lumină. Doresc ca această palmă de pământ situat în inima bătrânei 

Europe să devină un loc binecuvântat de iubire și bunăvoință. 

       Faceți tot posibilul, dragii mei ,ca să fie așa precum îmi doresc! 

Cu toată dragostea și încrederea Maria Bieșu. 

 

 

XII. ANEXE 

 

 

 

 

Participarea Școlii de Arte ,,Maria Bieșu,, la emisiunea La noi în sat , 

TVRM –Canal 1 

 

Progama ,,La noi în sat,, Școala de Arte ,,Maria Bieșu,,.mp4
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Mini-muzeul școlii 
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Meritele școlii 
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