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2.1 Dosarele incomplete, cele prezentate mai târziu de termenul limită (10 mai 2021), cât și cele care  

nu respectă cerințele prevăzute în prezentul Regulament, nu vor fi înaintate spre jurizare; 

2.2 Concursul se va desfășura conform următoarelor etape: 

1)  Etapa I:  Aplicarea dosarelor la Concurs: 15 martie – 10 mai 2021; 

2)  Etapa II:  Evaluarea dosarelor: 10 mai – 21 mai 2021; 

3)  Etapa III:  Gala de premiere a câștigătorilor: 29 mai 2021. 

I. JURIZAREA 

3.1 Comisia de jurizare va fi selectată de organizator și formată din 5 experți în domeniu. 

3.2 Participanții la Concurs, nu pot fi membri ai Comisiei de jurizare. 

3.3 Fiecare membru al Comisiei de jurizare va semna declarația de imparțialitate. În cazul în care 

există conflict de interese, acesta va anunța organizatorul și se va abține de la evaluarea dosarului 

respectiv. 

3.4 Membrii Comisiei de jurizare vor completa fișa de evaluare (Anexa nr.4) individual, atribuind 

pentru fiecare criteriu din secțiunea respectivă de la 0 la 5 puncte. Ulterior fișele de evaluare a membrilor 

Comisiei de jurizare vor fi compilate și calculată media aritmetică pentru fiecare candidat. 

3.5 Câștigătorii pentru fiecare secțiune și compartiment, după caz, se vor decide în baza clasamentului 

descrescător al punctajului. 

3.6 Actul prin care se confirmă rezultatele jurizării este Procesul-verbal al ședinței Comisiei de 

jurizare. 

3.7 Evaluarea dosarelor se va efectua în baza următoarelor criterii de jurizare:  

3.7.1. Excelența cadrului didactic din învățământul extrașcolar:       

- Numărul cursurilor de perfecționare/ seminarelor/ training-urilor/ atelierelor/ proiectelor, etc., la 

care a participat în anul de studii 2020-2021; 

- Numărul și amploarea activităților organizate de cadru didactic în afara orelor de bază (lecții, ore 

de cerc, antrenamente), în anul de studii 2020-2021;  

- Creativitatea în adaptarea și aplicarea strategiilor didactice în procesul de predare; 

- Justificarea importanței și a impactului învățământului extrașcolar în formarea beneficiarilor 

conform domeniului reprezentat de candidat: Cultură și societate; Arte; Științe, Tehnică, Tehnologii; 

Sport, Turism și Agrement, prin intermediul unui articol  (min. 500 cuvinte – maxim 1500) realizat 

conform Regulamentului de expediere a articolelor; 

- Originalitatea și conținutul video-ului de recomandare al candidatului, realizat cu participarea 

beneficiarilor/elevilor (durata maximă a video-ului – 2 minute);  

Atenție!* Activitățile se consideră eligibile dacă sunt însoțite de imagini, link-uri de pe site/ rețele de 

socializare, PDF ale ordinelor/ dispozițiilor/ agendelor cu privire la evenimente, certificate de 

participare, diplome, etc. 

3.7.2. Excelența instituției de învățământ extrașcolar: 

- Numărul și amploarea activităților organizate în afara activității de bază, în anul curent de studii 

(seminare, training-uri, concerte, concursuri, proiecte, etc); 

- Gradul de inovație al proiectului/activității prezentate în corelare cu impactul activități asupra 

beneficiarilor/elevilor, comunității, societății; 

- Numărul parteneriatelor încheiate cu actorii comunitari (autorități publice locale, alte instituții de 

învățământ, organizații necomerciale) și gradul de implicare al acestora în realizarea activităților 

desfășurate de instituția extrașcolară; 

- Ingeniozitatea prezentării în video a instituției (durata maximă 3 min); 

- Diplome și certificate de merit obținute de instituție în anul curent de studii. 

Atenție!* Activitățile se consideră eligibile dacă sunt însoțite de  imagini, link-uri de pe site/ rețele de 

socializare, PDF ale ordinelor/ dispozițiilor cu privire la activități, acorduri de parteneriat sau 

scrisori de mulțumire, diplome etc. 
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3.7.3. Excelența proiectelor extrașcolare: 

- Nivelul desfășurării (local, regional, național, internațional); 

- Numărul de beneficiari direcți și indirecți ai proiectului; 

- Rezultatele proiectului raportate la scopul acestuia; 

- Numărul de parteneri și gradul de implicare al acestora în realizarea proiectului; 

- Contribuția adusă la creșterea prestigiului și notorietății instituției/localității/țării. 

Atenție!* Activitățile se consideră eligibile dacă sunt însoțite de imagini, link-uri de pe site/ rețele de 

socializare, PDF ale ordinelor/ dispozițiilor cu privire la desfășurare a proiectului, etc. 

II.  PREMIEREA 

4.1 Câștigătorii vor fi desemnați în cadrul festivității de premiere desfășurate în data de 29 mai 2021. 

4.2 Fondul de premiere - 23 000 lei: 

- Excelența cadrului didactic din învățământul extrașcolar: 

Locul I – 5000 lei; 

Locul II – 3000 lei; 

Locul III – 1500 lei. 

- Excelența instituției de învățământ extrașcolar:   

Școala de Arte/Arte plastice/Muzică - 3000 lei; 

Școala de sport – 3000 lei; 

Centrul de Creație al Copiilor și Tinerilor – 3000 lei. 

- Excelența proiectelor extrașcolare: 

Locul I – 2000 lei; 

Locul II – 1500 lei; 

Locul III – 1000 lei. 

4.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a acorda premii extra, care nu derivă din procesele de 

preselecție și de jurizare ale Concursului. 

III. DISPOZIȚII FINALE 

5.1 Prin participarea la acest Concurs, fiecare candidat își dă acordul cu privire la colectarea și 

prelucrarea de către organizator a datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii Nr.133 din 

08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Organizatorul vor prelucra aceste date doar în 

scopul organizării și promovării Concursului. 

5.2 Toate cadrele didactice și instituțiile de învățământ extrașcolar aplicante vor primi certificate de 

participare. 

5.3 Rezultatele jurizării nu se supun contestației. 

5.4 Informațiile despre Concurs, precum și rezultatele acestuia vor fi făcute publice prin intermediul 

site-ului organizatorului Concursului (www.artico.md). 

5.5 Organizatorul are dreptul să folosească în materialele de promovare a Concursului numele 

participanților/instituțiilor de învățământ, imaginile foto/video. 

Date de contact:  

tel.: (022) 856 213;  

e-mail: metodica@artico.md   

site-ul www.artico.md    

http://www.artico.md/
mailto:metodica@artico.md


 

Anexa 1 

FORMULAR DE APLICARE 

în cadrul Concursului Național „Excelența în învățământul extrașcolar” 

Secțiunea: Excelența cadrului didactic din învățământul extrașcolar 

I. Informații generale 

Nume, Prenume  

Telefon (personal)  

E-mail (personal)  

Raionul/municipiul, localitatea  

Instituția  

Funcția  

Cercul/ disciplina/ secția 

sportivă pe care o conduceți 

 

II. Enumerați cursurile de perfecționare/ seminare/ training-uri/ ateliere/ proiecte, etc. la care ați 

participat în anul de studii 2020-2021 

Nr. Denumirea activității Competențe formate/ 

dezvoltate 

Instituția prestatoare 

/organizator 

Perioada 

1.      

2.      

3.  se vor adăuga rânduri la necesitate    

III. Enumerați activitățile (seminare, training-uri, concerte, concursuri, etc) care le-ați desfășurat 

în afara orelor de bază în cadrul instituției extrașcolare în anul de studii 2020-2021  

Nr Denumirea activității Nivelul de desfășurare 

(local, raional, național, 

internațional) 

Perioada Număr de 

participanți 

1.     

2.  se vor adăuga rânduri la necesitate    

IV. Numiți o strategie didactică și descrieți cum ați adaptat-o și aplicat-o în cadrul orelor cu 

beneficiarii/elevii cercului/ disciplinei/ secției sportive pe care o conduceți (maxim 300 cuvinte) 

 

- Anexe 

Candidații la titlul  Excelența cadrului didactic din învățământul extrașcolar vor anexa:  

- un video de recomandare, realizat cu participarea beneficiarilor/elevilor (durata maximă a video-

ului – 2 minute);  

- un articol (min. 500 – max. 1500 cuvinte) în care vor prezenta importanța și impactul învățământului 

extrașcolar în formarea beneficiarilor din perspectiva domeniului pe care îl reprezintă: Cultură și societate; 

Arte; Științe, Tehnică, Tehnologii; Sport, Turism și Agrement. Articolul va fi realizat în conformitate cu 

Regulamentul de expediere a articolelor  

 (https://artico.1kcloud.com/edlv_th9In/#0). 

- Includeți imagini, link-uri de pe site/ rețele de socializare, PDF ale ordinelor/ dispozițiilor cu 

privire la evenimente, certificate de participare, diplome, etc. 

Formularele de aplicare vor fi expediate către organizator la e-mail-ul: metodica@artico.md  

cu subiectul: Excelența în învățământul extrașcolar până la data de 10 mai 2021; 

Mulțumim mult pentru aplicare în cadrul Concursului! 3 
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Anexa 2 

FORMULAR DE APLICARE 

în cadrul Concursului Național „Excelența în învățământul extrașcolar” 

Secțiunea: Excelența instituției de învățământ extrașcolar 

I. Informații generale 

Denumirea instituției  

Raionul/municipiul, localitatea   

Nume Prenume Director  

Telefonul instituției  

E-mail instituției  

Nume Prenume persoanei responsabile 

de completarea formularului  

Funcția  

Telefon (personal)  

E-mail (personal)  

II. Enumerați activitățile organizate de instituție în afara orelor de bază (seminare, training-uri, 

concerte, concursuri etc), nivelul de desfășurare a acestora (local, raional, național, internațional), 

numărul de participanți și perioada de organizare 

Nr. Denumirea activității Nivelul de desfășurare 

(local, regional, național, 

internațional) 

Număr de 

participanți 

Perioada 

1.      

2.      

3.  se vor adăuga rânduri la necesitate    

III. Prezentați cel mai reușit/inovativ proiect sau activitate (scop, obiective, beneficiari, amploare) 

realizată de instituție și argumentați în maxim 200 cuvinte impactul activității desfășurate asupra 

beneficiarilor/elevilor, comunității, societății.  

 

 

IV. Enumerați parteneriatele cu actorii comunitari (Autorități Publice Locale, alte instituții și 

organizații necomerciale ș.a.) și gradul de implicare al acestora în realizarea activităților desfășurate 

de instituție. 

Nr. Partenerul Modul de implicare direct în cadrul activității/ proiectului 

1.    

2.  se vor adăuga rânduri la necesitate  

V. Anexe 

- Instituțiile extrașcolare, aplicante la secțiunea Excelența instituției de învățământ extrașcolar, vor 

pregăti și anexa la formularul de aplicare un video de prezentare al instituției, cu o durată maximă de 3 min. 

- Includeți certificate și diplome de merit al instituției, imagini, link-uri de pe site/ rețele de 

socializare, PDF ale ordinelor/ dispozițiilor cu privire la activități, etc. 

Formularele de aplicare vor fi expediate către organizator la e-mail-ul: metodica@artico.md  

cu subiectul: Excelența în învățământul extrașcolar până la data de 10 mai 2021; 

 Mulțumim mult pentru aplicare în cadrul Concursului!  4 
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Anexa 3 

FORMULAR DE APLICARE 

în cadrul Concursului Național „Excelența în învățământul extrașcolar” 

Secțiunea: Excelența proiectelor extrașcolare 

I. Informații generale 

Denumirea instituției  

Nume Prenume Director  

Raionul/municipiul, localitatea   

Telefonul instituției  

E-mail-ul instituției  

Denumirea proiectului  

Nume Prenume coordonator  

Funcția  

Telefon (personal)  

E-mail (personal)  

II. Nivelul de desfășurare a proiectului (subliniați): 

- local 

- regional  

- național  

- internațional 

III. Indicați numărul de beneficiari ai proiectului 

● Beneficiari direcți -  ● Beneficiari indirecți -  

IV. Scopul proiectului 

 

V. Prezentați 3 rezultate majore ale proiectului 

1.      

2.      

3.      

VI. Includeți în tabelul de jos partenerii proiectului și modul de implicare în realizarea 

proiectului 

Nr. Partener Modul de implicare în realizarea proiectului 

1.    

2.  se vor adăuga rânduri la necesitate  

VII. Argumentați în maxim (200 cuvinte) contribuția proiectului la creșterea prestigiului și 

notorietății instituției/ localității/ țării. 

 

VIII. Anexe 

Includeți imagini, link-uri de pe site/ rețele de socializare, PDF ale ordinelor/ dispozițiilor cu privire la 

desfășurare a proiectului, etc. 

Formularele de aplicare vor fi expediate către organizator la e-mail-ul: metodica@artico.md  

cu subiectul: Excelența în învățământul extrașcolar până la data de 10 mai 2021; 

Mulțumim mult pentru aplicare în cadrul Concursului! 
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