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I. Dispoziții generale 

1.1. Prezentul Regulament stabilește cadrul legal privind organizarea și funcționarea 
bazelor de practică din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (în continuare 
AMTAP).  
 
1.2.   Regulamentul este elaborat în corespundere cu actele normative, precum:  

− Codul Educației nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2015, nr. 319-324, art. 634); 

− Cadrul Național al Calificărilor al Republicii Moldova și Cadrul Național al Calificărilor 
pentru învățământul superior pe domenii de formare profesională, aprobate prin 
ordinul Ministrului Educației nr.934 din 29.12.2010; 

− Planul-cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licență, ciclul II - Master, studii 
integrate, ciclul III – Doctorat), aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului 
Educației nr. 4.1 din 22.10. 2015 și ordinul Ministrului Educației nr. 1045 din 
29.10.2015;  

− Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în învățământul superior, aprobat 
prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educației nr. 1-1din 31 ianuarie 2014; 

− Regulamentul privind stagiile de practică (ciclul I – studii superioare de licență, ciclul 
II – studii superioare de master), aprobat la ședința Senatului din 26.09.2018, proces 
verbal nr.3; 

 
II. MISIUNEA, SCOPUL ȘI OBIECTIVELE 

 
2.1. Bazele de practică din cadrul AMTAP funcționează în scopul formării / dezvoltării 
competențelor profesionale ale studenților, specifice calificării profesionale. 

2.2. Misiunea principală constă în formarea aptitudinilor / deprinderilor / abilităților 
practice necesare pentru activitatea artistică independentă a studentului care vor contribui 
la acumularea experienței artistice.  

2.3. Bazele de practică își axează activitatea pe următoarele direcții: 

− Formarea specialiștilor în domeniul culturii și artelor de înaltă competență 
profesională; 

− Formarea și dezvoltarea abilităților practice ale studenților; 
− Dezvoltarea și cultivarea capacităților creative ale studenților. 

 
2.4. Bazele de practică din cadrul AMTAP  urmăresc următoarele obiective: 

 dezvoltarea multilaterală a studenților; 
 pregătirea studenților pentru activitățile practice în instituțiile cultural-artistice 

de profil;  
 crearea şi dezvoltarea deprinderilor practice de a evolua în scenă; 
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 consolidarea competențelor profesionale;  
 creşterea competitivităţii şi promovarea excelenţei. 

 
 

III. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 
3.1. Bazele de practică în cadrul AMTAP sunt unitățile structurale ale academiei care 
posedă personal științifico-didactic, didactic și auxiliar necesar și asigură condiții pentru 
acumularea competențelor prevăzute în curricula stagiului de practică. 
 
3.2. Unitățile structurale (bazele de practică) din cadrul AMTAP constituie un centru 
educațional, științific și artistic care desfășoară activități în corespundere cu specializările 
urmate de beneficiari. 
 
3.3.  Fiecare facultate AMTAP dispune de următoarele structuri care sunt considerate drept 
baze de practică și în cadrul cărora se desfășoară următoarele tipuri de practică: 
 
Facultatea Artă Muzicală: 

Baza de practică AMTAP Tipul de practică 
Departamentul Pian practica artistică, practica de licență; 
Departamentul Instrumente orchestrale practica artistică, practica de licență; 
Departamentul Muzicologie, Compoziție și 
Jazz 

practica artistică, practica de licență; 

Catedra Muzica populară practica artistică, practica de licență; 
Departamentul Canto academic și Dirijat practica artistică, practica de licență; 
Departamentul Canto academic și Dirijat 
(secția Canto Academic) 

practica pedagogică; 

Catedra Pedagogia muzicii practica artistică, practica de licență; 
Orchestra simfonică practica artistică, practica orchestrală; 
Fanfara practica artistică, practica orchestrală,  
Orchestra de acordeonişti practica artistică, practica orchestrală,  
Orchestra de muzică populară practica artistică, practica orchestrală,  
Jazz orchestra practica artistică, practica orchestrală,  
Ansamblul vocal-instrumental Tălăncuţa practica artistică, practica de instrument,  
Ansamblul vocal (de estradă) practica artistică; 
Corul mixt al AMTAP practica artistică, practica interpretativă, 

practica corală, practica dirijorală, practica 
de licență; 

Corul feminin Renaissance practica de specialitate; 
Corul de bărbaţi G.Musicescu practica de specialitate; 
Studioul de operă practica artistică; 
Studioul de muzică electronică practica artistică, practica de descifrare, 

practica componistică; 
Arhiva folclorică practica folclorică, practica auditivă, 



 

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice  

Regulament de organizare și funcționare a bazelor de practică 
din cadrul AMTAP 

Ediția a 1-a 
Revizia 

0 1 2 3 4 
 

 
practica de descifrări folclorice; 

Cursuri preuniversitare practica de corepetiție, practica pedagogică; 
Secția Integrare Europeană și Mobilitate 
Academică 

practica de art-management; 

Biblioteca AMTAP practica bibliografică. 
 
Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia: 

Baza de practică AMTAP Tipul de practică 
Departamentul Artă Teatrală/ secţia Arta 
Actorului 

practica de iniţiere; practica de creaţie; 
practica tehnologică; practica de producţie; 
practica de licenţă; 

Departamentul Artă Teatrală/ secţia Regia practica de iniţiere; practica de creaţie; 
practica tehnologică; practica de producţie; 
practica de licenţă; 

Departamentul Multimedia practica de iniţiere; practica de creaţie; 
practica tehnologică; practica de producţie; 
practica de licenţă; 

Departamentul Arta coregrafică și 
performanţă motrică  

practica de iniţiere; practica de specialitate; 
practica scenică; practica de creaţie; 
practica de licenţă;  

Catedra Studii Teatrale și Scenografie practica de iniţiere; practica de specializare; 
practica de creaţie; practica de licenţă; 

Catedra Management artistic şi Culturologie practica de iniţiere; practica de producere; 
practica de licenţă; 

Festivalul Internaţional al Școlilor de Teatru 
şi Film ClassFest  

practica de iniţiere; practica de creaţie; 
practica tehnologică; practica de producţie; 
practica scenică; practica de licenţă; 

Biblioteca AMTAP practica de iniţiere; 
Atelier de măiestrie actoricească practica artistică; practica de specialitate; 

practica de licenţă; 
Secţia Tehnologii Teatrale și Multimedia practica de producţie; practica tehnologică; 
Studioul de Fotografiere și Filmări Video  practica de specialitate; practica artistică; 

practica de licenţă; 
Laborator de Regie experimentală practica de creaţie; practica tehnologică; 

practica de producţie; practica de licenţă; 
Festivalul Filmului de Debut practica de iniţiere; practica de producere; 

 
Festivalul Internaţional de Filme 
Documentare Cronograf 

practica de iniţiere; practica de producere; 
 

Ziarul Teatrosfera practica de iniţiere; practica de specialitate; 
practica de licenţă; 

Catalogul Festivalului Internaţional al 
Școlilor de Teatru și Film ClassFest 

practica de iniţiere; practica de specialitate; 
practica de licenţă; 

Staff-ul Festivalului Internaţional al Școlilor 
de Teatru și Film ClassFest 

practica de iniţiere; practica de specialitate; 
practica de licenţă; 

Atelier de Teatrologie practica de iniţiere; practica de specialitate; 
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practica de licenţă; 

Atelier de Dramaturgie  practica de iniţiere; practica de specialitate; 
practica de licenţă; 

Ateliere de Scenaristică  practica de iniţiere; practica de specialitate; 
practica de licenţă; 

Atelier de Scenografie practica de iniţiere; practica de specialitate; 
practica de licenţă; 

Ansamblul Polydance practica de inițiere;practica scenică; practica 
de creaţie; practica de specialitate; 

Ansamblul de dansuri populare a  
Departamentului Arta coregrafică şi 
performanţă motrică 

practica de inițiere;practica scenică; practica 
de creaţie; practica de specialitate; 

Atelier de Creaţie coregrafică practica de inițiere;practica scenică; practica 
de creaţie; practica de specialitate. 

 
Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design: 

Baza de practică AMTAP Tipul de practică 
Departamentele/catedrele facultății practica de  inițiere, practica etnografică, 

practica de  creație, practica de licență; 
Atelier de Ceramică practica de  inițiere, practica de  creație, 

practica etnografică, practica de licență 
Atelier de Sculptură practica de  inițiere, practica de  creație, 

practica etnografică, practica de licență 
Atelier de Metal artistic practica de  inițiere, practica de  creație, 

practica etnografică, practica de licență 
Ateliere de Desen și Pictură practica de  inițiere, practica de  creație, 

practica etnografică, practica de licență 
Ateliere de Grafică practica de  inițiere, practica de  creație, 

practica etnografică, practica de licență 
Ateliere de Design interior practica de  inițiere, practica de  creație, 

practica etnografică, practica de licență 
Ateliere de Creație vestimentară practica de  inițiere, practica de  creație, 

practica etnografică,  practica de licență 
Ateliere de Tapiserie practica de  inițiere, practica de  creație, 

practica etnografică,  practica de licență 
Biblioteca AMTAP (pentru specialitatea 
Istoria și teoria artelor plastice) 

practica de  inițiere, practica de licență. 

 
 

IV. DISPOZIȚII FINALE 
 

5.1. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senatul AMTAP.  

5.2. Toate modificările și completările la prezentul Regulament intră în vigoare din 
momentul aprobării acestora de către Senatul AMTAP. 
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