
Rezoluţia  

Conferinţei Pedagogilor din raionul Ocnița 

 25 august 2021 

 

Stimați invitaţi şi participanţi ai Conferinței pedagogice! 

 În rezultatul dezbaterilor desfăşurate în cadrul celor 4 ateliere, în vederea asigurării unui proces 

educaţional de calitate, au fost înaintate următoarele propuneri în rezoluţia conferinţei: 

 

Către Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

1. Asigurarea instituţiilor de învăţământ cu manuale şcolare, conform Curricula 2019, până la 

începutul anului de studii. 

2. Elaborarea unui act normativ ce ar prevedea surse financiare pentru alimentaţia elevilor din ciclul 

gimnazial; 

3. Elaborarea  mecanismelor de implementare a cadrului legal de asigurare a facilităţilor fiscale a 

agenţilor economici, cu dreptul de  a acorda surse financiare suplimentare pentru  menţinerea şi 

îmbunătăţirea  bazei materiale a  instituţiilor de învăţământ general din teritoriu; 

4. Elaborarea unui act normativ care ar proteja angajaţii din sistemul educaţional de agresiunea 

copiilor, părinţilor etc.; 

5. De inclus surse suplimentare la formula de salarizare per/copil în componenta B pentru 

activitatea procesului educaţional în instituţii. 

6. De revenit la implementarea prevederilor Legii nr. 270/2018  pentru achitarea premiului anual 

pentru anul 2020. 

7. De stabilit salariul lucrătorilor medicali din instituţiile de învăţământ la nivelul lucrătorilor din 

instituțiile medicale. 

8. Asigurarea menținerii veniturilor salariale prin reexaminarea la timp a salariului și a cuantumului 

minim garantat al salariaţilor din sectorul bugetar. 

9. Asigurarea unui nivel înalt al investițiilor în resursele umane și materiale în domeniul 

învățământului,  în timpul pandemiei Covid-19.  

Către Direcţia  Învăţământ şi Consiliul Raional 

1. Reorganizarea reţelei şcolare în scopul optimizării şi eficientizării procesului educaţional în raion;  

2. Contribuţia Consiliului Raional la crearea  unui Centru de excelenţă în scopul promovării educaţiei 

de calitate; 

3. Monitorizarea implementării curriculumului la disciplinele de studiu în învăţământul primar, 

gimnazial şi liceal; 

4. Consiliere metodică şi monitorizare în domeniul utilizării TIC, a implementării cataloagelor 

electronice, realizării activităţilor de ghidare în carieră, a aplicării actelor reglatorii şi normative; 

5. Promovarea experienţelor de succes, a  bunelor practici manageriale şi pedagogice;  

6. Asigurarea alimentaţiei gratuite a copiilor din familii social-vulnerabile (cl. V - IX), a copiilor 

transportaţi şi a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale; 

7. Elaborarea unui Program la nivel raional de ghidare în carieră a elevilor şi asigurarea cu tineri 

specialişti-profesori prin susţinerea financiară (asigurarea cu burse) de către Consiliul Raional 

Ocniţa a absolvenţilor înmatriculaţi la facultăţile de pedagogie. 

Către direcţiile instituţiilor 

1. Asigurarea unui mediu favorabil pentru actanţii educaţionali, prin menţinerea stării igienico-

sanitare, psiho-emoţionale, de colaborare şi implicare decizională în contextul  pandemic de 

COVID-19; 

2. Dezvoltarea durabilă a instituţiilor de învăţământ prin promovarea educaţiei de calitate şi a  

valorilor general-umane; 



3. Valorificarea parteneriatului cu părinţii, APL, comunitate, ONG-uri în vederea eficientizării 

procesului instructiv-educativ; 

4. Eficientizarea procesului educaţional în IET pentru pregătirea copiilor de şcoala. 

5. Crearea condiţiilor pentru o şcoală prietenoasă copilului, proiectarea activităţilor şi monitorizarea  

realizării lor în scopul diminuării absenteismului şi abandonului şcolar. 

6. Prioritizarea  activităţilor de ghidare în carieră a elevilor la treptele de şcolarizare şi promovarea 

antreprenorialului; 

7. Dotarea cabinetelor, laboratoarelor, bibliotecilor/sălilor de lectură cu calculatoare, softuri 

educaţionale, utilaj de laborator, conectare la internet în scopul realizării Curricula 2019; 

8. Promovarea tinerilor specialişti, motivarea şi acordarea ajutorului metodic prin prisma activităţii de 

mentorat; 

9. Promovarea bunelor practici prin stabilirea parteneriatelor interşcolare şi între instituţii de 

învăţământ general din raion ; 

10. Motivarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea performanţelor, obţinerea gradelor didactice şi 

ascensiune în carieră prin autoformare, formare continuă, recalificare şi studii de master; 

11. Transparenţă în planificarea şi gestionarea  bugetului instituţiei prin publicarea rapoartelor 

financiare. 


