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Centrul de Formare Continuă din cadrul AMTAP organizează şi 
realizează activităţi didactice în contextul cursurilor de formare 
continuă a profesorilor, de perfecţionare, de recalificare 
profesională şi de calificare profesională suplimentară la nivel 
local/instituţional şi naţional. Formarea profesională continuă la 
AMTAP desemnează ansamblul activităţilor didactice orientate 
spre actualizarea periodică a pregătirii profesionale iniţiale, spre 
adaptarea acesteia la noile exigenţe ale desfăşurării proceselor 
educaţionale şi spre asimilarea unor noi cunoştinţe.                       

                

Învățarea pe 

tot parcursul 

vieții 

Invățarea pe parcursul vieții este 

considerată caracteristică 

esențială a societății 

informaționale. Diploma de studii 

nu este un argument serios 

pentru angajare, pentru 

construirea unei cariere de 

succes și pentru un serviciu 

asigurat până la pensie. 

Angajatorii moderni sunt în 

căutarea persoanelor flexibile 

care posedă  deprinderi de 

gestionare a timpului, abilități de 

soluționare a problemelor, 

capacități de adaptare la 

condițiile din societate. 

 



 

Educație 

muzicală 

 

 

Educație 

muzicală 

preșcolară 

Conducător de 

cor Psihopedagogia 

artelor 

(coregrafie, artă 

plastică și 

decorativă etc.) 

teaatrală etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Catalogul cursurilor Centrului de Formare Continuă 

AMTAP 

• Centrul de Formare Continuă din cadrul AMTAP oferă  patru programe de 

formare pentru cadrele didactice din instituțiile preuniversitare (gimnazii, 

licee, colegii) și preșcolare: 

• Educație muzicală; 

• Educație muzicală preșcolară; 

• Conducător de cor; 

• Psihopedagogia artelor (coregrafie, artă plastică și decorativă, artă 

teatrală, instrumente populare, pian, canto academic, etc.).   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 

Detalii programe de FC 

Educație muzicală 
• La  acest program de formare continuă se pot înscrie cadrele didactice din instituțiile 

preuniversitare atât din Chișinău cât și din toată republica. Profesori de Educație muzicală, 
care necesită obținerea gradului didactic necesar.  Sau cu scopul de a-și perfecționa atât 
aptitudinile profesionale cât și cele pedagogice, și nu în ultimul rând, pentru  a dobândi și 
competențe în domeniul TIC, în special în condițiile digitalizării sistemului educațional din 
ultimul timp.  

 
 

Educație muzicală preșcolară  

• Programul este adresat lucrătorii muzicali, pedagogilor de educație muzicală din 
instituțiile preșcolare sau din centre educaționale și de dezvoltare timpurie atât 
private cât și cele de stat care lucrează  cu copiii antepreșcolari și preșcolari și 
îndeosebi necesită o pregătire suplimentară la modulul psiho-pedagogic.  

 

Conducător de cor  

• Acest program ocupă un loc important în cadrul cursurilor de formare continuă, 
contribuind la formarea personalității creatoare a conducătorului de cor, alături de alte 
discipline de specialitate, practica pedagogică și interpretativă. Programul este destinat în 
primul rând formabililor care se pregătesc pentru activitatea profesionistă de sine 
stătătoare în calitate de conducători de cor, dar și tinerilor cadre didactice care participă la 
procesul de instruire a acestora. Absolvenții obțin la finele studiilor calificarea care îi 
permit să activeze în calitate de dirijori ai colectivelor corale, artist al corului și nu în 
ultimul rând în calitate de profesor al disciplinelor speciale de profil. Astfel, scopul 
programului de formare la acest domeniu, constă în formarea competențelor profesionale 
la viitorii dirijori de cor, pregătiți teoretic și practic pentru activitatea pedagogică, 
interpretativă și social-muzicală.  

 

Psihopedagogia artelor (coregrafie, artă plastică și decorativă, artă teatrală, 

instrumente populare, pian, canto academic, ansamblu vocal, solfegio etc.).  

 Unul dintre cele mai solicitate programe de formare continuă din cadrul AMTAP, deoarece oferă 
cursuri pe specialități foarte înguste pe care nu le oferă practic nici o instituție din țara noastră. 
Benefiarii acestui program la fel sunt foarte diferiți ce ține de domeniul de activitate al acestora, de la 
pedagogi, instrumentiști, compozitori, cântăreți, actori, designeri, pictori, profesori de educația 
tehnologică și educația plastică, dansatori, coregrafi.  

 



                                                                                                                            

             

 

                                                     

Centrul de Formare Continuă oferă cursurile de calificare profesională 

suplimentară și de recalificare la toate specialitățile stipulate pe site-ul 

www.amtap.md 

accesați: Studii – Ciclul I, licență – Specialități sau link-ul 

https://amtap.md/ro/specialita%C8%9Bi.html 

 

 

Calificare & Recalifcare 

http://www.amtap.md/
https://amtap.md/ro/specialita%C8%9Bi.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

Serviciile Centrului FC 

 Masterclassuri pentru diferite specialități artistice 

(învățare mixtă, e-learning, predare față în față);  

 workshopuri online/offline;  

 concursuri de muzică, teatru și arte plastice 

(online/offline);  

 consultații individuale și de 

grup/consiliere/ghidare în carieră (învățare mixtă, 

e-learning, predare față în față);  

 asistență și suport pentru pregătirea către 

atestarea cadrelor didactice din învățământ 

general (ghidarea în elaborarea 

proiectului/produsului educațional pentru 

conferirea și confirmarea gradului didactic #1 și cel 

superior și asistență în pregătirea pentru 

interviul/studiu de caz pentru gradu didactic #2);  

 identificarea proiectului/produsului; asistență în 

formularea scopului și a obiecctivelor – smart;  

 asistență petru pregătirea către interviul de 

peformanță/situația didactică, în baza 

algoritmului;  

 ghidarea în elaborarea PPT, în baza algoritmului.  

  



 

Structuri AMTAP responsabile de organizarea 

programelor și prestarea serviciilor 

Prestarea serviciilor de FC în AMTAP este 
coordonată de Centrul de Formare Continuă, 
care oferă programe și servicii ÎPV, dar și 
coordonează activitatea în domeniul ÎPV a 
departamentelor și structurilor specializate. 

 

Misiunea noastră este de  promova cultura învățării pe parcursul vieții la nivel 
instituțional și de a reuni eforturile și participarea tuturor subdiviziunilor AMTAP 
cu scopul amplificării și valorificării potențialului AMTAP în domeniul învățării pe 
tot parcursul vieții, dar și în vederea promovării domeniilor culturale și artistice în 
țara noastră. 

 

Structuri AMTAP specializate în FC: 
 

 Facultatea Arte Muzicale 
 Departamentul Muzicologie, Compoziție și Jazz 
 Departamentul Canto academic și Dirijat 

 Catedra Muzică populară 
 Catedra Pedagogie muzicală 

 Departamentul Pian 
 Departamentul Instrumente orchestrale 

 
 Facultatea Arte Teatrală, Coregrafică, Multimedia 

 Departamentul Artă teatrală 
 Departament Artă coregrafică și performanță motrică 

 Catedra Management artistic și Culturologie 
 Catedra Studii teatrale 

 Departament Multimedia 

 

                          

 

 



 

 Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design 
 Catedra Discipline tehnico – teoretice în arte vizuale 

 Departament Design 
 Departament Arte decorative și sculptură 
 Departament Arte plastice 

 

 Departamentul Științe socio – umanistice și limbi moderne 
 Secția Studii 

 Centrul de Tehnologii informaționale și mijloace tehnice de instruire 
 Contabilitatea 

 
Cadre didactice implicate în predare: 

 Mahovici Iurie, prof univ., Maestru în Artă; 

 Vlaicu Ella conf. univ., Maestru în Artă; 

 Șchiopu Constantin, dr. hab, prof univ., Maestru în Artă 

 Moraru Emilia, dr., conf. univ., Maestru în Artă; 

 Filip Oxana, conf. univ., Maestru în Artă; 

 Cozaru Nely, conf. univ., Maestru în Artă; 

 Pietraru Gigi, Maestru în Artă; 

 Mereuță Vera, prof. univ., Artistă Emerită; 

 Matei Iurie, conf. univ. int., Artist al Poporului; 

 Frunze Elena, lector univ., artist plastic UAP RM; 

 Canașin Iurii, prof. univ., Artist al Poporului; 

 Valueva Marina, asistent univ., doctorandă, șef CFC; 

 Guțu Zoia, dr., prof. univ. interim., Maestru în Artă; 

 Apostol Snejana, lector univ., Maestru în Artă; 

 Duja Simion, prof. univ, Artist Emerit; 

 Andrieș Vladimir, dr., prof. univ., Maestru în Artă 

 
str. A. Mateevici 111, bir.210,Chisinau, MD 2009, Republica Moldova 
Anticamera: +373 (22) 24 02 13, +373 (22) 23 87 01 
Centrul de Formare Continuă și de Recalificare +373 (22) 23 82 19 
Valueva Marina, Șef CFC +373 69156118 
marinavalueva@mail.ru 
 
 
 
 

                           

Structuri CFC 

mailto:marinavalueva@mail.ru


 

„Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană. Suportul 

financiar din partea Comisiei Europene pentru acest proiect nu 

constituie o andosare a conținutului care reflectă doar părerile 

autorilor, şi Comisia nu poate purta răspundere pentru orice mod 

de utilizare a informației incluse în prezentul proiect de 

document”. 

 

 

 

 

 

                           

Manualul serviciilor LLL este un livrabil în cadrul proiectului nr.597889-EPP-1-

2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, ”TOWARDS EUROPEAN UNIVERSTY LIFELONG 

LEARNING MODE IN MOLDOVA” (COMPASS), finanțat de către Uniunea 

Europeană prin intermediul Erasmus+,  acțiunea cheie 2, Consolidarea 

Capacităților în Domeniul Învățământului Superior. 



 CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN 

DE ÎNVĂȚARE PE PARCURSUL VIEȚII 

Co-finanțat    Comisia Europeană, Program Erasmus+ 

Acțiunea cheie 2 : Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici       Consolidarea capacităților în domeniul 
învățământului superior. 

Nr. proiect          597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP 

Durată                15/11/2018 – 14/11/2022 

Scopul Proiectului    Contribuția la integrarea mai profundă a Republicii Moldova în EHEA prin     
integrarea unui model universitar de învțare continuă (ULLL) în MoldovaCntribuția la integrarea 

OBIECTIVE      

Promovarea și consolidarea culturii ULLL în Moldova și consolidarea consensului național al actorilor 
cheie cu privire la problemele de dezvoltare a ULLL; 

Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de 
reglementare în domeniul ULLL în Moldova; 

Creșterea funcției de integrare a universităților din Moldova prin dezvoltarea strategiilor integrate 
universitare de ULLL; 

Sporirea capacităților instituționale ale universității în Moldova pentru implementarea eficientă a 
reformei ULLL. 

Web proiect              http://compass-project.md 

Partenerii proiectului: 

Coordonator: Academia de Studii Economice din Moldova 

Co-coordonator: European University Continuing Education Network (Belgia) 

Other MD partners:                                                           Other EU partners: 

Academia de Musică, Teatru și Arte Plastice                               Universitatea din Turku (Finlanda) 

Universitatea de Educație Fizică și Sport                                    Universitatea de Formarre Continuă din Krems  

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creanga”                          (Austria) 

Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova                  Universitatea din Graz (Austria) 

Universitatea de Stat din Comrat                                                 Universitatea din Barcelona (Spania) 

Consiliul Rectorilor din Moldova                                                        Universitatea din Genova (Italia) 

Ministerul Educației si Cercetării din Moldova                             Universitatea din Brest (Franța) 

Institutul de Cercetări și Dezvoltare            
Politică Europeană (Slovenia) 

                              

 

http://compass-project.md/
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