
 

Anexa nr. 1 

la ordinul MECC nr. 1055  din 30.09.2020 

 

 

Regulamentul 

de organizare și desfășurare a concursului republican  

 „Pledoarie pentru pedagogie” , ediția  I 

În scopul sporirii prestigiului profesiei de pedagog, precum și a stimulării creativității 

pedagogice și manageriale, MECC organizează concursul republican:  „Pledoarie pentru 

pedagogie”, ediția I. 

I. Dispoziții generale 

 

1. Prezentul Regulament stabilește condițiile de organizare şi desfășurare a Concursului 

republican „Pledoarie pentru pedagogie ". 

2. Obiectivele Concursului republican „Pledoarie pentru pedagogie " (în continuare - 

concursul): 

- valorificarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și manageriale; 

- stimularea inovației și performanței didactice; 

- încurajarea practicilor educaționale de succes, a inițiativelor/proiectelor valoroase privind 

promovarea imaginii personalului didactic în societate; 

- motivarea cadrelor didactice/manageriale pentru creșterea profesională şi excelența 

didactică;    

- sensibilizarea comunității pedagogice privind importanta creativității, cunoașterii şi 

flexibilității într-o epocă a schimbărilor tehnologice şi a integrării globale;  

3. Concursul se desfășoară de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

II. Condițiile de desfășurare a concursului 

4. La concurs pot participa cadre didactice și cadre de conducere din instituțiile de  învățământ 

general și instituțiile de învățământ profesional tehnic. 

5. Cadrele didactice eligibile sunt: 

a) cadre didactice care aplică în mod personalizat și creativ Curriculum Național în procesul 

educațional, realizând progresul școlar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează; 

b) cadre didactice care folosesc metode și strategii didactice interactive/inovative, inclusiv 

platforme și instrumente web în context pandemic; 

c) cadre didactice care își adaptează demersul didactic în context pandemic la necesitățile și 

interesele elevilor, inclusiv în contextul învățării offline/online; 

d) cadre didactice care utilizează și dezvoltă Resurse Educaționale Deschise; 

e) cadre didactice care facilitează accesul la educație incluzivă pentru copii din medii 

defavorizate. 

III. Condițiile de aplicare la concurs 

6. Concursul este organizat şi desfășurat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

7. Participanții prezintă electronic materialele pentru participare la adresa electronică a 

ministerului : mecc@mecc.gov.md,  până la data de 26 octombrie, ora 17 : 00. 

8. Materialele includ: 

mailto:mecc@mecc.gov.md


a) oferta/cererea de participare, care  se întocmește conform anexei nr.1 la prezentul 

Regulament; 

b) produs didactic în format digital (proiect de lecție/activitate extrașcolară, proiect 

educațional, portofoliu digital, website, animație, filmuleț, carte digitală, poster/Info grafic digital 

etc.); 

c) mesaj video de maxim 60 de secunde în care participantul îşi prezintă viziunea pornind de 

la unul dintre genericele propuse:  

- Excelența nu are vârstă; 

- Experiența contează; 

- Pedagogia este calea vocației. 

d) declarația pe propria răspundere privind originalitatea/autenticitatea proiectului de concurs 

(Anexa 2).  

IV. Comisia de concurs/ juriul concursului 

9. Pentru organizarea concursului se instituie Comisia de concurs/ juriul concursului. 

10. Comisia de concurs/juriul concursului include un număr impar de persoane, alcătuit din 

reprezentanți al MECC, cadre didactice și reprezentanți ai societății civile.  

11. Comisia de concurs/juriul concursului va evalua  şi valida  produsele participanților, 

conform criteriilor stabilite. 

12. Concurenții vor elabora  produsele pentru Secțiunea produs digital video (filmuleț 

tematic), conform următoarelor cerințe: 

 Elemente de inovare didactică, inclusiv în situații speciale;  

 Caracterul  incluziv al activității proiectate/realizate; 

 Implicarea comunității în dezvoltarea/implementarea activităților educative; 

 Impact asupra comunității școlare, numărul de beneficiari, grup – țintă; 

 Gradul de implicare a elevilor în experiențele de învățare sau autoguvernare școlare. 

 

V. Premierea învingătorilor 

 

13. Învingătorii concursului vor obține un Premiu Mare, premiu I, II, și III, alte premii de valoare 

și diploma ministerului. 

Premiului Mare - 10.000 (zece mii lei); 

Premiul I –8000 (opt mii lei); 

Premiul II – 6000 (şase mii lei); 

Premiul III – 4000 (patru mii lei).; 

Mențiune – 1000 (una mie lei). 

VI. Dreptul de autor 

Materialele laureaților acestui concurs devin proprietatea intelectuală a Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetări cu dreptul de mediatizare a produselor în vederea promovării, la nivel de sistem, 

a rolului educației în dezvoltarea statului/societății, a bunelor practici educaționale,  a sporirii 

prestigiului profesiei de pedagog, precum și a motivării tinerilor pentru cariera profesională de 

pedagog. 

VII. Finanțarea concursului 

 

14. Devizul de cheltuieli privind premierea învingătorilor va fi  acoperit din contul Ministerului 

Educaţiei, Culturii și Cercetării în limita bugetului aprobat anual. 

 

 



Anexa nr.1 

la Regulamentul de organizare 

şi desfăşurare a Concursului 

republican „Pledoarie pentru pedagogie” 

 

 

Cerere de participare la concursul republican „Pledoarie pentru pedagogie” 

 

  

 

 Numele și prenumele participantului: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Localitatea: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Instituția de învățământ: 

 

 

Datele de contact: (nr. telefon, e-mail)  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stagiul de muncă pedagogică: 

 

 

Disciplina : 

 

 

Clasa : 

 

 

Tipul activității : 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Titlul proiectului :  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Scurtă descriere a proiectului (3-4 enunțuri) :  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  



 

 

 

Anexa nr.2 

la Regulamentul de organizare 

şi desfăşurare a Concursului 

republican „Pledoarie pentru pedagogie” 

 
 

 

 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND ORIGINALITATEA PROIECTULUI 

 

 

 

Subsemnatul/a ____________________________________, funcția didactică/de 

conducere _______________, în instituția de învățământ 

____________________________________________________, declar, prin prezenta, că 

proiectul de bune practici cu care m-am înscris/am fost înscris la I-a ediție a Concursului național 

„Pledoarie pentru pedagogie” (anul 2020) – este o concepție proprie/originală, realizată/proiectată 

de subsemnat/a. 

Îmi exprim acordul ca materialele/produsele prezentate în concurs să devină proprietatea 

intelectuală a Ministerului Educației, Culturii și Cercetări cu dreptul de mediatizare a produselor în 

vederea promovării, la nivel de sistem, a rolului educației în dezvoltarea statului/societății, a bunelor 

practici educaționale,  a sporirii prestigiului profesiei de pedagog, precum și a motivării tinerilor 

pentru cariera profesională de pedagog. 

 

Data …………………      

Semnătura ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


