
13. Montarea şi prezentarea filmului cu desen animaf’Ursuleţul cel ghiduş” -  un 
număr de 3 mebrii ai Clubului de animaţie”au montat filmuleţul pentru a fi postat 
pe pagina de Facebook al bibliotecii spre vizualizare de către utilizatori.

14. Training online cu 12 bibliotecari din reţea cu modulul "Formarea profesională 
continuă a bibliotecarului pe timp de pandemie” — a fost organizat de directorul 
bibliotecii V.Naşco, la care bibliotecarii au fost familiarizaţi cu regulele de 
protecţie pe timp de pandemie, metodele de organizare a activităţilor.

15. Participarea la trainig online organizat de biblioteca municipală B.P.Hasdeu 
”Crearea conţinutului digital”

16. Recital de poezie online: ”Cu gândul la Eminescu” -  s-a lucrat prin reţele de 
socializare cu participanţii la recital, iar rezultatul recitalului a fost plast pe pagina 
de Facebook al bibliotecii.

17. Participarea la trainigul online "Elaborarea formularelor online cu ajutorul 
programului Google Forms”,organizat de Centrul de Excelenţă Cahul. -  au 
participat bibliotecarii din oraş, formându-şi abilităţi de elaborare a unui formular 
online.

18. Expoziţie de carte online: "Lecturile verii” -  s-a plasat lecturile verii pentru elevii 
claselor a 9-a, disponibile pentru a le împrumuta de la bibliotecă

19. Conferenţa zonală online a 10 raioane zona de sud”Biblioteca anului 2020 : 
Cosolidare. interconectare” -  a fost organizată de Biblioteca Naţională. 
Participanţi au fost 6 bibliotecari din raion.

20. întâlnire online pe Zoom cu scriitorul Titus Ştirbu -  au participat 15 biblioteci din 
raion cu utilizatorii înscrişi la bibliotecă.

21. Participarea la training online „Ora poveştilor online” -  Au participat directorul
bibliotecii şi 2 bibliotecari de la biblioteca raională şi 2 bibliotecari din bibliotecile 
săteşti. .

22. întrunire metodică online cu bibliotecarii din raion, pregătirea desfăşurării
Concursului literar „La izvoarele înţelepciunii”- au participat 29 bibliotecari din 
raion.

23. Anul Lecturii 2020. Promovarea online cărţii scriitorului Ion Anton „Ieşirea din 
uitare” -  au participat 21 elevi de la liceul „Constantin Spătaru” şi locuitori ai 
oraşului Leovă.

24. Recital de poezie din compoziţia proprie Serviciul „Bunicuţele oraşului” -  au 
participat 5 membri ai clubului cu poeziile din compoziţie proprie.

25. Training profesional online „Neticheta şi comunicare online”, ciclul,, Incluziunea digitală
a bibliotecarului ” -  Au participat 7 colaboratori ai bibliotecii raţionale şi 6 colaboratori 
săteşti.

26. Participarea online la Conferinţa Internaţională “Lectura ca bază pentru cultură 
cunoaştere şi dezvoltare”, ediţia a 2-a, 2020 -  au participat 7 colaboratori ai bibliotecii şi 5 
bibliotecari din bibliotecile săteşti.

27. Lansarea cărţii “Melancolia dorului etenf’de Veta Ghimpu Munteanu -  au participat 50 
locuitori ai oraşului.

28. Seminar metodic: “Educaţia mediatică în bibliotecă”cu bibliotecarii din raion -  au 
participat 15 bibliotecari din raion.



29. Act de binefacere pentru Azilul din localitate -  Au fost donate 30 de volume din colecţia 
de rezervă a bibliotecii.

30. Programul Naţional Lectura Central “Popas literar” -  a fost lansat în grădina bibliotecii la 
care au fost desfăşurare diferite activităţi de promovare a lecturii -  56 utilizatori din oraş.

31. Atelier profesional Online cu genericul: "Servicii de referinţe: definiţii, organizare, 
conţinut, evidenţă" -  unde au participat 31 de bibliotecari din raion, scopul fiind 
formarea abilităţilor de creare a serviciilor de referinţe

32. Omagierea online scriitorului Liviu Rebreanu -  135 ani de la naştere la care au 
participat 15 utilizatori ai bibliotecii, care au fost informaţi cu creaţia şi literatura

■ existentă în bibliotecă.

IV.1.2. -  Explicaţii privind devierile majore şi factorii care le-au infîuienţat, inclusive dacă 
acestea au fost influienţate de modificările limitie de alocaţi

- Lipsă informaţie
IV.1.3. Identificarea eventualelor probleme în procesul de implimentare a programului/ 

subprogramului şi propuneri de soluţionare a acestora.
Pe parcursul anului s-au petrecut 33 de activităţi culturale. Majoritatea activităţilor au fost petrecute 
online. Tot online au fost petrecute seminarele, atelierele profesionale, traing-uri cu bibliotecarii din 
raion. Toate activităţile au fost postate pe reţele de socializare, pe pagina web a bibliotecii, care au fost 
vizualizate de toţi cei interesaţi.

IV. 1.4 Efectuarea analizaei cheltuielelor executate pentru realizarea programelor de utilare 
(consolidarea bazei tehnico- materiale) ale instituţiilor, editarea manualelor, susţinere tinerilor 
specialişti, organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire, (întru consoliodarea bazei 
tehnico- materiale), copii orfani, copii ânfiaţi şi rămaşi fără ângrijirea 
părintească, luaţi sub tutele( curatelă), programele naţionale/ special din domeniul 
sănătăţii.

Baza tehnico -  materială a bibliotecii în anul de referinţă a fost completată cu : 2 fotolii, 10 
dulapuri pentru cărţi, 30 scaune, şi resurse informaţionale în mărime de 23000 de volume. Din
cadrul proiectelor au fost atrase investiţii: notebook şi imprimantă. Din bugetul anual al bibliotecii a 
fost achiziţionat condiţioner şi jaliuzele. Din bugetul Consiliului Raional s-au alocat finanţe pentru 
achiziţionarea unui cazan pentru cazangeria bibliotecii.

Director,

Biblioteca Publică Raională ”Valeriu Matei” V.Naşco



IV. Descrierea performanţei pe programe/subprograme şi pe contingente 
pentru perioada de gestiune -  01.01.2020-31.12.2020.

Crupa (F 1F3) 0813, Program (P1P2) 8603 subprogram (P3) 00394, 00461,00462, 00463 
Program: Tineret şi Sport
Scop: Diversificarea serviciilor Centrul de Tineret Leova
Obiective:
1. Creşterea numărului de beneficiari ai centrului cu cel puţin 2% anual.
2. Iniţierea a cel puţin 1 nou serviciu pe an pentru beneficiarii comunităţii.
3. Creşterea cu cel puţin 1 % a numărului tinerilor implicaţi în activităţile cultural-educaţionale ale centrului. 
Subprogram: cuprinde activităţi cultural educaţionale destinate tinerilor, activităţi de informare şi documentare.

IV .1 Implementarea m ăsurilor de politici în raport eu asumările prevăzute în buget

N/o Denumirea măsurii Costul lei

Prevăzut Realizat

1 S e s iu n e  de in fo rm a re  o u tre a ch  a t in e r ilo r  cu te m e  a c tu a le  şi 

im p o rta n te  p e n tru  ei

250 100

2 Ziua mondială a îmbrăţişărilor. Organizarea unui flash mob : Free Hugs 50 50

3 Ziua mondiala a comemorării victimelor holocaustului Masă rotunda în 
colaborare cu Muzeul de Istorie şi Etnografie Leova

50 50

4 Ziua mondiala a comemorării victimelor holocaustului. Masă rotunda în 
colaborare cu Muzeul de Istorie şi Etnografie Leova

50 50

5 Dragobetele - sarbatoarea dragostei în colaborare cu Muzeul de Istorie şi 
Etnoqrafie Leova

50 50

6 Pregătirea mărţisoarelor pentru Ziua Mărţişorului 300 300

7
1______l

Campanie de informare a cetăţenilor “Fii activ -  Fii sănătos" 500 0

8
Campionat de jocuri online 300 0

Ulterior din cauza pandemiei, planul de activităţi al Centrului dc Tineret Leova a suferit schimbări, planul s-a adaptai la situaţia 
epidimiologică pe republică. Restul activităţi au fost implimentatc în parteneriat cu alte instituţii şi finanţate din proiecte externe 
şi din partea finanţatorilor.

IV. 1. 1. Analiza performanţei realizate în raport cu obiectivele asumate în perioada de gestiune
Pe parcursul de anului 2020 la Centru de Tineret Leova, chiar dacă a fost un an mai d ific il din cauza pandemiei COVID 19, au 
fost organizate şi desfăşurate mai multe activităţi culturale, sociale, spornice si de voluntariat :

1. 02 ianuarie- prima seara filmului de jo i din anul 2020
2. 09 ianuarie lansarea concurs pentru tineri cu premii din partea sponsorilor
3. 10 ianuarie -  activitate de la egal la egal noi. De data aceasta am discutat cu tinerii ce înseamnă proprietate intelectuală

pe înţelesul tuturor.
4. 17 ianuarie - competiţie de genul Erudit Cafe, unde au participe! 3 echipe formate din elevi de la cele două licee din 

or.Leova, lucrătorii ai Bibliotecii Publice "Valeriu Matei”  or.Leova şi Centrul de Tineret.
5. 30 ianuarie - Story Cybes party la Centru] de Tineret Leova. Istorii nebune, istorii vesele si din diferite domenii.

Veselie la maxim.
6. 10 februarie - O colaborare şi utilă pentru tinerii din r. Leova, cu partenerul dc încredere A.O. „ Parteneriat Social, ”  .

Am vorbii cu tinerii din corn 1 lâuăsenii Noi despre voluntariat şi implicare în viata comunităţii
7. 13 februarie - Centrul de Tinerel Leova a găzduit atelierul de informare &  instruire în campania „Tinerii din Moldova 

pentru î/ObiectiveGlobale”
8. 18 februarie - O activitate mai specială în colaborare cu partenerul nostru A.O. „ Parteneriat Social ” , Am vorbit cu 

tinerii foarte activi şi dornici să se implice în dezvoltarea s.Sîrma. Am discutat despre problemele comunităţii, despre 
voluntariat, implicare şi despre cum pot ei dezvolta satul lor

9. 19 februarie - Am revenit în corn. Sărata Nouă. De data aceasta am vorbit cu tinerii voluntari despre provocările şi 
problemele care Ic au ei în comunitatea lor şi cum pot contribui la rezolvarea lor.

10. 24 februarie - Centrul de Tineret Leova în colaborare cu Muzeul dc Istorie şi Etnografe Leova am organizat o 
activitate pentru cei mai veseli tineri din or. Leova, cu ocazia ziua Dragobete.

1 1, 27 februarie -  am continuat seiunile de informare a tinerilor din or.Leova Am vorbit cu ei despre provocările şi 
problemele care le au ei în comunitatea lor

12. 28 februarie -  interviu video cu Corneliu Trofim. voluntar

13. 18 martie - Lansăm campania: Curcubeul Speranţei: #STĂM ACASĂ PENTRU CĂ NE PASĂ#
14. M artie Campania Online de motivare a tinerilor să stea acasă

/o Aprilie  sesiune Online dc informare despre mod 1 iLaţile de lucru cu tinerii în perioadă pendemicâ şi post pandemică



17.
18.
19.
20 .

2 1 .

22 .
23.
24.

2.3
26.
27.
28.

16 24 aprilie - am primit aparatele lllness procurate din cadrul proiectului ProDem 2 „împuternicirea tinerilor pentru 
cetăţenie activă în Republica Moldova”
29 aprilie  - lansarea proiectului de mini granturi YouCreate.
2 inai - lansarea paginii web a centrului
Mai -Iunie -  promovarea online a oportunităţile pentru tineri, instruiri, seminare, concursuri, ect
18 mai -  conceit online cu ocazia Zilei Internaţionale a Muzeelor în or. l.eova, care este organizat de Muzeul de Istorie
şi Etnografie Leova "
20 mai -  primul atelier din cadrul proiectului YouCreate
04 şi 10 iunie -  instruiri pentru personalul de la Grădiniţele din or. Leova
08 iunie -  interviu pentru portalul w w w.diez.md. în promovarea voluntariatului în rîndul tinerilor
20 iunie - foto sesiune cu tinere voluntare în colaborare cu Muzeul de Istorie şi Etnografie Leova, promovarea rochiilor
de mireasă vechi din colecţia muzeului '
24 iunie - folosesiune Portul popular
26 iunie - interviu video cu Maria Corotaş
27 iunie instalarea echipamentelor din cadrul proiectil li ProDem 2
30 iunie montarea interviului din cadrul proiectului ProDem 2. pentru a promova implicarea tinerilor în viaţa
comunilară si de voluntariat. '

29.

30.
31.
32.
o  -o J.),
34.

35.
36.
37. 
38

39.

40.

23 iulie,- şedinţa de coordonare a activităţii Centrelor de tineret din ţară. Au fost abordate subiecte ce ţin de cadrul 
icgulatoiiu de funcţionare al Centrelor de tineret, despre procesul de consultare, avizare şi aprobare de către Ministerul, 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Cercetării

29 iulie -  amjorimil donaţie de echipament şi soluţie de protecţie anti Covid 19 din partea partenerului UNFPA 
12 august -  Ornate şi montate două video cu adresare de felicitate cu ocazia Ziua Internaţională a Tinereteului
12 august -  finisarea reparaţie şi lansarea unui nou spaţiu pentru tineret la centru
13 august - Şedinţa online de consultare a Regulementului de organizare şi funcţionare a Centrului de tinerel.
13 august \Vebinar online unde am vorbit despre consecinţele consumului de droguri, despre problemele ce apar din 
cauza drogurilor cu A/ieiccauitp Ewik, asistent social în cadrul A.O. Iniţiativa Pozitivă
27-31 august -  montate fimuleţe cu ocazia Ziua Independenţei şi Limba Noastră
I septembrie -  lansarea campaniei de recrutare a voluntarilor prin şcoli
7 septembrie - prima etapă de construcţie a spaţiului amenajat din cadrul proiectului YouCreate
I I  septembrie - Sesiunea online la primul atelierul de instruire "Elaborarea Planului de acţiuni în domeniul de tineret
pentru 202 I bazat pe rezultate şi bugetare participativă”  ’

11 septembrie - tinerii au pregătit platforma şi am turnai peste 9 tone de beton, pentru platforma de sah în mărime mare 
5x5 metri

14 septembrie - Şedinţă expres cu voluntarii centrului. Am discutai despre posibilitatea de disimularea informaţii
despre Parlamentul Tinerilor, ediţia 2020 '

41. 29 septembrie -  Prima şedinţă de informare din cadrul Programului de instruire online pentru personalul Centrelor de 
tineret, dedicat tematicii: Particularităţile de dezvoltare a adolescenţilor

42. 30 septembrie -  a doua sesiune din cadrul programului de instruire online pentru personalul Centrelor de tineret
Particularităţile de dezvoltare a adolescenţilor"

43. Septembrie -  octombrie -  activităţi de amenajarea spaţiului în faţa Centrului de Tineret.
44. 1 octombrie — lansarea clubului de şah
45. 5 -1 1 octombrie activităţi din cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, în cadrul căruia sa realizat 5 activităţi de

voluntariat ’
46, 9 octombrie - lecţie cu tematica "C'e înseamnă să fii voluntar”
4 /. 21 octombrie -  lansarea spaţiului din ţaţa centrului, reparat în cadrul proiectului YouCreate
48. 22 octombrie - O colaborare unicală şi foarte productivă cu elevii dc la Liceul Teoretic „M ihai Eminescu”  din

or.Leova. In perioada 19-25 octombrie 2020. se desfăşoară Campania naţională Săptămâna dc luptă împotriva traficului 
de Iunţe umane. In acest sens am organizat o folosesiune unde am dorit să informăm potenţialele victive ale traficului
c,e ,lm -c umane, bărbaţi, femei şi copii care cad în mâinile traficanţilor, atât în ţările lor, cat şi în străinătate.

49. 23 -26 octombrie - Campania organizată de Centrul dc I ineret l.eova pentru încurajarea tinerilor să participe la vot: 
Votul meu contează! S-a realizai 3 spoturi dc motiuire pentru tineri să participle la vot

50. 8 noiembrie -  City Quest, pentru tineri. Prima activitate din cadrul Programului de mentorat în lucrul mobil de tineret,
51. 13 noiembrie -  a doua activitate din cadrul cadrul Programului de mentorat în lucrul mobil de tineret - starturile

vesele. Sportivii de la EC Prut Leova s-au mobilizat şi împreună cu voluntarii Centrului de Tineret s-au întrecut la 
dileiite insărcinări sportive: alergări prin obstacole, jonglare, diferite provocăro, si la sfîrsit s-au întrecut la tragerea 
otgonului. '

a2. 26 noiembrie - Centrul de Tineret l.eova a avut ca oaspeţi organizatorii Săptămînii Naţionale a Voluntariatului ediţia 
2020, A.O. Anima. Am primii premiile şi diplomele penlru toţi voluntarii şi partenerii implicaţi. Proiectul a fost ’ 
implimcntat de AO CiDP AN IM A în parteneriat cu C R AI' Bălţi, cu susţinerea financiară a Ministerului Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării din sursele alocate sectorului dc tineret. '

0 j . 2-10 decembrie -  continuăm activităţile de outreach din cadrul Programului de mentorat în lucrul mobil de tineret, 
unde tinerii de la Şcoala de Arte Leova au vizionat filmul "Culorile” produs în Moldova '

54. 3-15 decembrie -  amenajarea spaţiului Centrului de Tineret după schimbarea geamurilor. Voluntarii Centrului au făcut 
reparaţie

oo. 4 decembrie- Vânătoarea de comori. Un eveniment care are scopul de a promova Centrul de Tineret l.eova printre 
tineri, şi de a cunoaşte mai bine oraşul Leova. Organizat de voluntarii centrului

56. 5 decembrie - colectare de carte pentru Biblioteca Publică Raională l.eova



57. 10 -12- decembrie -  înmînarea premiilor celor mai active voluntary din cadrul SNV 2020
58. 11 decembi ie - C entrul de T inere t Leova am avut ca oaspete pe L iliana  Dalta-Astrahan de la Terre des 

Homrnes M oldova, un prieten şi partener de încredere pentru to ţi tine rii din M oldova. Pentru tine rii voluntari 
de la Centrul de Tineret Leova care au fost im p lica ţi în proiectul YouCreate, au fost aduse cadouri şi 
certificate de participare.

59. 13 decembrie - Centrul de Tineret Leova s-a alăturat Campaniei Naţionale "16 Zile de activism împotriva Violenţei în 
bază de gen , In acest sens a tost organizat un atelier de graf fit i pentru 15 tineri, organizat de UN Women Moldova

60. 15 -16 decembrie - Ultimele activităţi outreach implementate in s. Borogani şi s. Filipeni. în primul caz am jucat cu 
tinerii Aici e Moldova, iar cu tinerii din Filipeni am învăţat cum să faci prim ii paşi în arta fotografica si a filmului.

Adm inistrator superior 
al Centrului de Tineret Leova Ion Calalb



Raport Narativ
Şcoala de Arte pentru copii „Petru şi Ion Teodorovici”, or. Leova 

în data de 31decembrie 2020 
14789

F1-F3 -  0950, P1-P2 -  8814, P3 - 00209 
Programul: Învăţămînt,
Subprogramul: Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

Scop: -  Instruirea, educarea şi promovarea elevilor în învăţământul muzical-artistic.

Obiective: -  1- Asigurarea şi continuitatea procesului de instruire în mediu a 210 elevi 
2- creşterea numărului de elevilor care au participat la activităţile cultural- 

artistice pînă la 10% către anul 2021.

IV.l Implementarea măsurilor de politici în raport cu asumările prevăzute în buget

Denumirea măsurii Costul, lei

prevăzut realizat

1. Expoziţia clasei de Arte Vizuale or. Leova, filiala Sărăteni pregătită pentru Ziua 
profesorului

0 0

2. .Expoziţia clasei de Arte Vizuale pregătită pentru Hramul oraşului în şcoală şi 
online

0 0

3. Expoziţia clasei de Arte Vizuale, filiala Sărăteni , expusă la Biblioteca satului 
Sărăteni pe tema „Fantastica lume de lângă noi”

0 0

4. Expoziţia clasei de Arte Vizuale, filiala Sărăteni, expusă la filiala şcolii Sărăteni 
pe tema „Fantastica lume de lângă noi”

0 0

5 . Expoziţia clasei de Arte Vizuale Leova, expusă la Muzeul de Istorie şi 
Etnografie Leova

0 0

6. Expoziţia clasei de Arte Vizuale online cu lucrările elevilor dedicate sărbătorilor 
de iarnă.

0 0

7. Expoziţia clasei de Arte Vizuale or. Leova, filiala Sărăteni a obiectului sculptuiră. 
Figurine antropomorfe.

0 0

8. Participarea corului de copii „Armonie” dirijor Bogarad Sv. La Festival-Concurs 
Internaţional „A ruginit frunza, din vii” Chişinău. online

600 600

9. In cadrul săptămânii voluntariatului de ziua bătrânilor sa vizitat Centrul de 
bătrânilor de către cadrele didactice.

0 0

J Jfi Particparca Drdbzsîrâ ja a z)^  J?  
Festivalul Regional al orchestrelor de muzică populară a Şcolilor de Muzică/Arte în 
memoria rapsodului Vasile Meşcoi Ediţia III 2020

J> J>

11. Participarea orchestrei de estradă, conducător Pencova Raisa la 
INTERNATIONAL ONLINE COMPETITION CRISTMAS STAR 2020, 
Deutschland, Berlin

0 0

12. Participarea ansamblului de dans „Alunelul”, conducător Costeliţev Maria la 
INTERNATIONAL ONLINE COMPETITION CRISTMAS STAR 2020, 
Deutschland, Berlin

0 0

13. Participarea elevului Buză Mihai , professor Nemnţanu Nadejda la 
INTERNATIONAL ONLINE COMPETITION CRISTMAS STAR 2020,

0 0



Deutschland, Berlin

Informaţii privind performanţa pe programe/ subprogram;
IV.1.1. Analiza performanţei realizate în raport cu obiectivele asumate, şi cheltuielele efectuate în 
perioada de gestiune
1. Pe perioada semestrului I a anului de studii 2020-2021 sau petrecut 5 consilii pedagogice cu 
participarea a 18 profesori, la care s-s-au analizat şi s-au discutat planul de activitate pe secţii şi pe scoală, 
programele semestriale, planul anual de activitate, situaţia şcolară semestrială şi anuală, despre admiterea 
elevilor în clasa a I-a şi despre instrucţiunile de combatere a pandemiei COVID-19
Sa pus ca scop mărirea şi păstrarea contingentului de elevi şi profesori în şcoală.
Sa discutat şi aprobat lista profesorilor pentru atestare şi confirmarea gradelor didactice.
La ultimul consiliu profesoral -  luna decembrie sa discutat reuşita elevilor pe I semestru al anului de 
studii 2020-21, şi finalizarea procesului educaţional al semestrului I.
Activitatea instructiv-educativă se organizează şi se desfăşoară în baza planului anual, planurilor 
semestriale aprobate de consiliile profesorale.
2. Adunări pe secţii -3 , convocate de şefii secţiilor cu participarea tuturor profesorilor secţiilor unde s-a 
lucrat la întocmirea planului de activitate pe secţie; graficul colocviilor tehnice şi a concertele academice, 
în luna decembrie sa discutat reuşita elevilor pe semestrul I şi finalizarea procesului de studii pe semestrul
I , reuşita elevilor la concertele academice, vizionări şi colicvii.
Personalul didactic este subdivizat în 3 secţii după specialităţi: 1- secţia pian ( 4 profesori), 2- secţia 
instrumente populare, aerofone şi cu corzi (7 prof.), 3- scţia teorie şi cor (4 prof.),.Arte vizuale -2 
profesori, coregrafie -1 profesor. Şefii secţiilor prezintă la consiliul profesoral planul de lucru şi darea de 
seamă a secţiei de specialitate.
3. în vederea perfecţionării nivelului de predare şi schimbului de experienţă la toate specialităţile 
profesorii au poarticipat la Webinar-Intemaţional online „Metodica şi practica disciplinelor muzical- 
teoretice în contextuil tradiţiilor şi inovaşiilor” s-au desfăţurat online.
Trei profesori au trecut cursuri de formare continuă-Psihopedagogia artelor şi Didactica predării în 
format anlain pe perioada de 2 noiembrie-22 noiembrie
4. în lunaseptembrie şi decembrie la solicitarea părinţilor sa petrecut adunare cu părinţii-online în vederea 
reuşitei şi siguranţei copiilor în mediu online.
5 .Formele de evaluare a cunoştinţelor elevilor sunt:

Probe de admitere.
Concertele academice;

6. Colocviile tehnice;
7. Audienţa elevilor clasei I;
8. Audienţa absolvenţilor clasa V-VII,
9. Vizionări clasele I-IV;( profil,, Arte plastice”)
10. Colocviu (profil „Coregrafie”)
II. Examene de promovare şi de absolvire.
Toate formele de evaluare a elevilor sunt organizate de către şefii secţiilor şi aprobate de directorul 
adjunct şi de directorul instituţiei şi desfăşurate comform graficului stabilit stipulat în programul de 
activitate al instituţiei. Rezultatele evaluării elevilor sunt apreciate de comisia formată din profesori şi 
direcţia şcolii.
Pe parcursul semestrului 1 au fost evaluaţi şi apreciaţi cu note pozitive toţi elevii şcolii ( 192). Elevi cu 
rezultate negative nu au fost.
Au fost înmatriculaţi 52 elevi, vor absolvi şcoala 18 elevi.
12. Au fost pregătite şi vernisate- 7 expoziţii -2 filiala Sărăteni, 5 Leova . Au fost expuse lucrările a 58 
de elevi ai secţiei „Arte vizuale”cu conţinut tematic divers, conform progarmului de activitate a 
instituţiei. Expozişiile au fost vernisate în incinta instituţiei Leova , filiala Sărăteni, bibliotecă satului 
Sărăteni şi Muzeu de Istorie şi Etnografie Leova şi onlain . în sala de festivităţi a şcolii cât şi în hol este 
vernisată expoziţia permanentă a lucrărilor elevilor şi foştilor absolvenţi.
13. La ziua profesorului sa organizat concert online „De ziua ta,-drag profesor”, concert-online de hramul 
oraşului Leova unde au participat Corul de copii „Armonie”, colectivul de dansatori„Alunelul”, orchestra

1 de estradă .



14. Participarea elevului Buză Mihai, la INTERNATIONAL ONLINE COMPETITION CRISTMAS 
STAR 2020, Deutschland, Berlin locul I, profesor Nemţanu N

Participarea orchestrei de estradă, conducător Pencova Raisa la INTERNATIONAL ONLINE 
COMPETITION CRISTMAS STAR 2020, Deutschland, Berlin, locul I

Participarea ansamblului de dans „Alunelul”, conducător Costeliţev Maria la INTERNATIONAL 
ONLINE COMPETITION CRISTMAS STAR 2020, Deutschland, Berlin, locul II 

Participarea clasei de Arte vizuale profesor Faleev V. la INTERNATIONAL ONLINE 
COMPETITION CRISTMAS STAR 2020, Deutschland, Berlin locul I-Poiană Dana, Barcari Polina 
locul II-Poiană Dana, locul II- Grigoreanu Aliana, locul III -Grigoreanu Aliana 

Participarea orchestrei de muzică populară, conducător Petrov Gheorghe la Festivalul Regional al 
orchestrelor de muzică populară a Şcolilor de Muzică/Arte în memoria rapsodului Vasile Meşcoi Ediţia 
III 2020

Participarea corului de copii „Armonie” dirijor Bogarad Sv. La Festival-Concurs Internaţional „A 
ruginit frunza din vii” Chişinău. Online Locul VIII din 42.
IV.1.2. -  Explicaţii privind devierile majore şi factorii care le-au influienţat, inclusive dacă acestea 
au fost influienţate de modificările limitie de alocaţi şi Lipsă de informaţie.

La începutul anului de studii 2020-2021 numărul de elevi ai şcolii de Arte,, Petru şi Ion Teodorovici a 
fost aprobat 181 de elevi. Numărul mediu de elevi înrolaţi pe această periodă a constituit 192. în legătură 
cu situaţia epidemiologică şi riscurile provocate de COVID-19, situaţii care duc la desfăşurarea 
procesului educaţional la distanţă mulţi copii, părinţi nu doresc să mai prelungerască studiile.
Pe perioada a I semestru s-au păstrat şi au activat toate colectivele artistice : 1- Orchestra de estradă,
2- Ansamblul folkloric „ Crăiţele” fii Iargara, 3. Orchestra de muzică populară, 4 Corul „Armonia”,
5 Ansamblul vocal, 6 Ansamblul de acordeonişti, 7. Ansamblul vocal Sărata Nouă, 8. Colectivul de 
dansatori „Alunelul, ceea ce a dus la mărirea numărului de elevi participanţi la activităţile cultural- 
artistice petrecute în şcoală şi format online.

IV. 1.3. Identificarea eventualelor probleme în procesul de implimentare a programului/ 
subprogramului şi propuneri de soluţionare a acestora.

Problemele ce au fost identificate în procesul de implementare a subprogramului sunt fluxul de elevi şi 
insuficienţă de cadre didactice. în vederea soluţionării acestei probleme ,anul acesta am expediat oferta 
cu solicitarea a 4 tineri specialist, (Pian, acordeon, vioară,coregrafie) de la Centru de Excelenţăîn 
Educaţie Artistică„Şt.Neaga”or. Chişinău şi Colegiul de Arte „N.Botgros” or. Soroca şi AMTAP 
Chişinău . Cea mai mare problemă este situiasţia epidemiologică în ţară şi consecinţele COVID-19. 
Trecerea la sistemul de predare la distanţă -  ce stopează dezvoltarea interpretative.

IV. 1.4 Efectuarea analizaei cheltuielelor executate pentru realizarea programelor de utilare 
(consolidarea bazei tehnico- materiale) ale instituţiilor, editarea manualelor, susţinere tinerilor 
specialist, organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire, (întru consoliodarea bazei tehnico- 
materiale), copii orfani, copii înfiaţi şi rămaşi fără îngrijirea părintească, luaţi sub tutele( curatelă),
programele naţionale/ special din domeniul sănătăţii.

*

în vederea soluţionării problemei transportării elevilor din satele Cîmpul Drept, Sărăţica Nouă, 
Cazangic s-a pus la dispoziţie de către Consiliu Raional Leova o unitate de transport achitată 100% de 
părinţi. Pentru combaterea Infecţiei COVID -19 au fost procurate produse de igienă, termometre 
conform Instrucţiunilor privind măsurilor de protective care trebuie aplicate pentru organizarea activităţii 
instituiţiilor de învăţământ” 21.521 lei

Directorul Şcolii de Arte 
„ Petru şi Ion Teodorovici”or. Leova O.Lozan


