
REPUBLICA MOLDOVA                                                 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 CONSILIUL RAIONAL                                                         РАЙОННЫЙ СОВЕТ
            STRĂŞENI                                                                            СТРЭШЕНЬ 
      
                                                                                                                             

                                            DECIZIE nr.  6/                                    
                                               din  24 septembrie  2021       

                       Proiect
Cu  privire la  instituirea Concursului raional 
„Pedagogul anului” şi aprobarea Regulamentului 
de organizare şi desfăşurare  

     În temeiul art. 43, art. 46, art. 77 ale Legii nr. 436/2006 privind administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 100/2017 cu privire
la  actele  normative,  cu  modificările  ulterioare,  Hotărârii  Guvernului  Republicii
Moldova  nr.  370/2006  cu  privire  la  Regulamentul  de  organizare  şi  desfăşurare  a
Concursului  republican „Pedagogul anului”, cu modificările şi completările ulterioare,
examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se instituie Concursul raional „Pedagogul anului”.
     2.  Se aprobă Regulamentul de organizare şi  desfăşurare a Concursului  raional
„Pedagogul anului”, conform anexei.
     3.  Se pune în sarcina Direcţiei generale educaţie şi cultură:
- organizarea concursului în conformitate cu Regulamentul aprobat;
- planificarea mijloacelor financiare în limita alocaţiilor bugetare pentru organizarea şi
desfăşurarea concursului şi premierea învingătorilor.
     4. Se abrogă Decizia Consiliului raional nr. 14/5  din 3 septembrie 2004 ”Cu privire
la instituirea Concursului raional „Pedagogul anului” şi aprobarea Regulamentului de
organizare”.
     5. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful
Direcţiei generale educaţie şi cultură.
     6.  Controlul asupra executării  prevederilor prezentei  decizii  se  pune în seama
vicepreşedintelui raionului.
     7. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedinte al şedinţei,

Contrasemnat
Secretar al Consiliului raional,                                     Nina  RUSU



                                                                                                                                     A
nexa

                                                        la Decizia Consiliului raional Strășeni
                                                                                    nr.6/     din 24 septembrie 2021

R E G U L A M E N T U L
de organizare şi desfăşurare a Concursului raional „Pedagogul anului”

I. Dispoziţii generale 
     1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Regulamentului de organizare şi
desfăşurare  a  Concursului  republican  „Pedagogul  anului”,  aprobat  prin  Hotărârea
Guvernului nr.370 din 14 aprilie 2006, cu modificările şi completările aprobate prin
Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 13 martie 2008. 
     2. Prezentul  Regulament  stabileşte  condiţiile  de  organizare  şi  desfăşurare  a
Concursului raional „Pedagogul anului”.
     3. Obiectivele de bază ale Concursului raional (în continuare–concursul) prevăd: 
a) sporirea prestigiului profesiei de pedagog; 
b) stimularea activităţii creative a pedagogului; 
c) promovarea experienţei avansate şi inovatoare; 
d) motivarea cadrului didactic pentru autoformare şi perfecţionare continuă; 
e)  selectarea şi  înaintarea învingătorilor  pentru participarea la etapa republicană a
concursului „Pedagogul anului”. 

                                             II. Participarea la concurs
     4. La concurs pot participa pe principii benevole cadrele didactice din:
a) învăţământul preşcolar;
b) învăţământul primar;
c) învăţământul gimnazial;
d) învăţământul liceal;
e) învăţământul extraşcolar.
      5. Concursul se organizează pentru următoarele categorii de cadre didactice:
a) educatori;
b) învăţători;
c) profesori din învăţământul gimnazial şi liceal şi extraşcolar
     6. Candidaţii vor deţine grade didactice (doi, unu, superior).
     7. Vechimea în activitatea pedagogică şi vârsta participanţilor sunt nelimitate.
     8. Concursul raional „Pedagogul anului” se organizează de către Direcţia generală
educaţie şi cultură.

III. Desfăşurarea concursului

9. Concursul se va desfăşura în două etape:
Etapa locală, în instituţiile de învăţământ (preuniversitar şi preşcolar) se va
desfăşoară în perioada: 01octombrie - 30 noiembrie al fiecărui an.



Concursul  va  fi  organizat  de  către  administraţia  instituţiei  de  învăţământ
(preuniversitar  şi  preşcolar,  extraşcolar),  în  colaborare  cu  colectivul  de  profesori,
educatori,elevi,  părinţi,  sindicate  etc.  Modul  de  selectare  a  cadrelor  didactice,  la
această  etapă este  determinat de instituţia respectivă.  În urma etapei  locale,  se va
selecta  câte  un  cadru  didactic  pentru  fiecare  categorie,  care  va  participa  la  etapa
următoare.
Etapa raională a concursului se desfăşoară în perioada 01 decembrie - 31 ianuarie
şi constă din 2 faze.
La prima fază a concursului vor fi apreciate materialele prezentate de către instituţia
de învăţământ până la 1 decembrie comisiei raionale de organizare a concursului.
Materialele includ:
-  oferta de participare, întocmită conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
-  chestionarul completat de către învingătorul etapei locale, conform anexei nr. 2 la
prezentul Regulament;
- un eseu, pe tema „Portretul profesional al Pedagogului”. Textul eseului trebuie să
fie cules la calculator cu caractere Times New Roman, mărimea 14, şi nu va depăşi 2
pagini, formatul A 4;  
- materiale din practica de lucru a profesorului – un proiect didactic de lungă durată;
un proiect didactic al unei lecţii; un proiect al unei activităţi extracurriculare;
- oferta pentru realizarea unei lecţii, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;
- un material audiovizual „Reflecţii” exact 7 minute, care va include:
-  autoportretul  pretendentului  (câteva  fragmente  -  reflecţii  despre  activitatea
profesională a pretendentului (4 minute)).
-  reflecţii  din  exterior  (referinţe  ale  colegilor,  elevilor,  părinţilor  (la  alegere  (3
minute)).
Pretendenţii vor realiza o probă orală în prezenţa Comisiei de concurs „Inteligenţă
profesională”, ce include: rezolvarea unei situaţii didactice şi formularea unui răspuns
desfăşurat la o întrebare din psihopedagogie (5-6 enunţuri).
La finele fazei, în urma evaluării materialelor prezentate, în baza punctajului
acumulat, vor fi selectaţi pretendenţii pentru faza a doua.
La faza a doua vor participa învingătorii primei faze. Această fază include câteva
probe:
a) Activitatea „Proba de ingeniozitate ad-hoc în baza unui studiu de caz propus de
Comisia de concurs”. Scopul activităţii este de a pune în valoare experienţa cadrului
didactic, de a aprecia creativitatea concurentului şi aspectul inovator al experienţei;
b) Activitatea „Ora publică” (45 de minute şi 5 minute pentru autoevaluare). Lecţia se
va desfăşura, în instituţia de învăţământ selectată de Comitetul organizatoric conform
unui  grafic.  Subiectul  lecţiei  va  presupune  secvenţa  de  conţinut  din  proiectarea
didactică de lungă durată, realizată pentru clasa/grupa, ce corespunde ofertei (anexa
nr.3). Pot fi folosite diverse metode de predare/învăţare/evaluare. În această activitate
concurentul va demonstra profesionalism în domeniu, creativitate, aspectul inovator
al experienţei; 
c)  formularea  unui  răspuns  desfăşurat  la  un  subiect  din  psihopedagogie  (5-6
enunţuri);
d) un test de dirigenţie.



Criteriile de evaluare a fiecărei probe de concurs sunt indicate în anexa nr. 4.
În urma acestei etape se va selecta câte un singur cadru didactic pentru fiecare
categorie,  care  va  participa  la  etapa  republicană.

                          IV. Comitetul de organizare a concursului
     10. Pentru asigurarea bunei desfăşurări a concursului se instituie Comisia raională
de concurs  din preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membri. Preşedintele comisiei
este şeful Direcţiei generale educaţie şi cultură.                                       
     11. Componenţa Comisiei raionale de concurs este aprobată prin ordin de către
şeful Direcţiei generale educaţie şi cultură.                                       
     12. Pentru monitorizarea activităţilor de organizare a concursului la etapa întâi
este  creată  comisia  de  concurs  în  instituţie  din  director,  directori  adjuncţi,  cadre
didactice,  reprezentanţi  ai  sindicatelor,  părinţi,  elevi,  aprobată  prin  ordinul
directorului instituţiei.
     13. Comisia raională de concurs acumulează şi  apreciază nivelul materialelor
prezentate pentru prima fază a concursului, le înaintează pentru participare la faza a
doua şi realizează aprecierea probelor de concurs în această etapă.
     14.  Comisia  raională  de  concurs  apreciază  fază  finală  a  etapei  a  doua  a
concursului, determină învingătorii şi aprobă lista participanţilor la etapa republicană.

V. Premierea învingătorilor
     15. La etapa locală a concursului (în instituţii) comitetul de organizare determină
independent formele de premiere.
     16. Învingătorii  la etapa raională, deţinătorii titlului „Educatorul anului”, 
„Învăţătorul anului” şi „Profesorul anului”, vor fi premiaţi cu:

 pentru locul I – 5000  lei;
 pentru locul II – 3000  lei;
 pentru locul III –1000 lei,  din alocaţiile bugetare ale Direcţiei generale 

educaţie şi cultură.                                       
     17. La propunerea Comisiei de concurs, în baza rezultatelor concrete, pot fi  
instituite şi alte  nominalizări, coordonate de Comitetul de organizare al concursului.

VI. Finanţarea concursului
     18. Învingătorii concursului la etapa locală pot fi premiaţi din bugetul instituţiilor,
asociaţii de părinţi, agenţi economici, administraţiile publice locale, donaţii etc.
     19.  Finanţarea  cheltuielilor  de  organizare  şi  desfăşurare  a  Concursului  sunt
efectuate  conform Hotărârii  Guvernului  nr.  1151 din  2  septembrie  2002  „Despre
aprobarea  Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea
conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc de către instituţiile publice finanţate
de bugetul de stat” (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 126-127, art.
1278).



Notă informativă
la proiectul de decizie „Cu privire la  instituirea Concursului raional

„Pedagogul anului” şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcţia generală educaţie şi cultură 
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Elaborarea  proiectului  deciziei  „Cu  privire  la  instituirea  Concursului  raional
„Pedagogul anului” şi  aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare” are ca
scop  actualizarea  şi  operarea  unor  modificări  în  Regulamentul  de  organizare  şi
desfăşurare  a Concursului  raional  „Pedagogul anului”,  în conformitate  cu Decizia
Consiliului  raional  nr.  5/18 din 8 septembrie  2020 „Cu privire  la  organigrama şi
statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, altor subdiviziuni
din subordinea Consiliului raional Străşeni”.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    
Proiectul deciziei „Cu privire la  instituirea Concursului raional „Pedagogul anului” şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare”  prevede ridicarea statutului
cadrului  didactic  în  societate,  stimularea  măiestriei  pedagogice  şi  promovarea
experienţei avansate şi inovatoare.   
4. Fundamentarea economico-financiară. 
Implementarea prezentului proiect de decizie „Cu privire la instituirea Concursului
raional  „Pedagogul  anului”  şi  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi
desfăşurare”  va necesita cheltuieli suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative şi  prevede abrogarea Deciziei
Consiliului raional nr. 14/5 din 3 septembrie 2004
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul  deciziei a fost  avizat de către Serviciul juridic, vicepreședintele raionului,
Direcţia  generală  educaţie  şi  cultură,  secretarul  Consiliului  raional.  În  scopul
respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional
proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.crstraseni.md
la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice a proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupţie
În temeiul art. 35 din Legea  nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin.
(3) din Legea integrităţii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupţie de
către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice şi exclude orice element  care ar
favoriza corupţia. 
8. Constatările expertizei juridice 
În temeiul art.  37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative proiectul
deciziei  a fost  expus expertizei  juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a
Consiliului raional, care a expertizat actul respectiv și a constat că corespunde  ca
structură, conţinut şi  nu contravine  legislației.

Şef al Direcţiei generale educaţie şi cultură                                        

http://www.crstraseni.md/

