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ORDIN
Cu privire la rezultatele atestării
formaţiilor artistice de amatori din
instituţiile de învăţămînt secundar şi extraşcolar
/V

In scopul
implementării prevederilor Regulamentului de activitate a
formaţiilor artistice de amatori, aprobat de Ministerul Culturii prin ordinul nr.199
din 05.10.2015 a fost realizată atestarea colectivelor artistice de amatori pentru
conferirea titlului de Ansamblu - model.
In scopul asigurării condiţiilor optime de activitate a formaţiilor artistice de
elevi şi amatori, în conformitate cu prevederile „Regulamentului de activitate a
formaţiilor artistice de amatori din Republica Moldova” aprobat prin ordinul
Ministerului Culturii nr.199 din 05.10.16 , în temeiul Procesului - verbal nr.l din
11.11.2016 al comisiei de atestare a colectivelor artistice de amatori pentru
conferirea titlului de ansamblu —model din municipiul Chişinău, în baza ordinului
Ministerului Culturii nr.39 din 10.02.2017„Cu privire la atestarea formaţiilor
artistice de amatori”, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport emite următorul
ORDIN:
/V

1.
Se confirmă/conferă titlul de formaţie artistică de amatori „model”
următoarelor colective:
1.1
şi-au confirmat titlul de formaţie artistică de amatori:
formaţia corală „Sonor”, Liceul Teoretic „Nicolae Gogol”, categoria II;
- ansamblul folcloric „Opincuţa”Liceul Teoretic „Ion Creangă”, categoria I;
ansamblul de dansuri populare„Opincuţa”, Liceul Teoretic„Ion Creangă”,
categoria II;
ansamblul etnofolcloric „Moştenitorii”,Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”,
categoria I;
orchestra de muzică populară „Izvoraş”, de la Liceul Teoretic „Mihail
Sadoveanu”, categoria II;
- orchestra de fanfară „Primăvara”, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, categoria II;
- ansamblul de dansuri populare „Alunelul”, Centrul Educaţiei Estetice
„Lăstărel”, categoria I;

1.2 Se conferă titlul de formaţie artistică de amatori „model” următoarelor
colective:
- ansamblului vocal de chitară „Sonor”, Liceul Teoretic „Nicolae
Gogol”, categoria II;
- formaţiei corale „Adoramus”, Liceul Teoretic cu Profil de Arte
„Mihail Berezovschi”, categoria I;
- orchestrei de fanfară „Tenore”, Centrul Educaţiei Estetice „Lăstărel”,
categoria II.
2.
Se include pentru anii de studii 2018-2020, începând cu 02.01.2018 şi până la
31.12.2020 , în statele de personal ale instituţiei pentru colectivele artistice
„M odel” următoarele unităţi:
2.1. pentru formaţia corală „Sonor”, Liceul Teoretic „Nicolae Gogol”- 2
unităti;
dirijor-1 unitate;
acompaniator -1 unitate;
2.2. pentru ansamblul folcloric „Opincuţa” Liceul Teoretic „Ion Creangă”, şi
ansamblu etnofolcloric „Moştenitorii”, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, câte
2 unităţi;
conducător artistic -1 unitate;
acompaniator - 1unitate;
2.3. pentru ansamblu de dansuri populare „Opincuţa”, Liceul Teoretic „Ion
Creangă”, şi ansamblu de dansuri populare „Alunelul”, Centrul Educaţiei Estetice
„Lăstărel” câte 2 unităţi;
coregraf -1 unitate;
acompaniator-1 unitate;
2.4. pentru orchestra de muzică populară „Izvoraş”, Liceul Teoretic „Mihail
Sadoveanu”- 2 unităţi;
dirijor - 1 unitate;
corepetitor - 1 unitate;
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2.5. pentru orchestra de fanfară „Primăvara” Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”,
şi orchestra de fanfară „Tenore”, Centrul Educaţiei Estetice „Lăstărel” câte 2
unităţi;
dirijor - 1 unitate;
corepetitor - 1 unitate;
2.6. pentru ansamblul vocal de chitară „Sonor”, Liceul Teoretic „Nicolae
Gogol”,- 2 unităţi;
conducător artistic -1 unitate;
acompaniator - 1 unitate;
2.7. pentru formaţia corală „Adoramus”. Liceul Teoretic cu Profil de
Arte „ Mihail Berezovschi”,- 2 unităţi;
dirijor - 1 unitate;
acompaniator -1 unitate.

3.Cheltuielile necesare pentru funcţionarea Formaţiilor artistice cu titlul
„M odel” nominalizate în pet. 1 al prezentului ordin se vor efectua din contul şi în
limita disponibilităţilor bugetare p roprii.
4.Responsabili de îndeplinirea prevederilor prezentului ordin se
desemnează conducătorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi extraşcolar
nominalizaţi în pet. 1 al prezentului ordin.
5.Controlul îndeplinirii prezentului ordin se pune în seama dnei Larisa Crudu,
şeful Direcţie educaţie şi activitate extraşcolară din cadru Direcţiei generale
educaţie,tineret şi sport.
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