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D E C I Z I E  nr. 1-12 

 

                                           din  29 martie  2019 

Cu privire la desfăşurarea concursului raional 

“Cea mai pregătită  instituţie preşcolară  din 

raion către începutul noului an de studii 2019-2020” 

 

 

 În conformitate cu art.43, alin.(2) al Legii privind Administraţia Publică Locală 

nr.436-XVI din 28.12.2006, art.142, lit.(d) al  Codului Educaţiei al Republicii 

Moldova şi în scopul mobilizării colectivelor pedagogice, de elevi, părinţi şi a 

organelor administraţiei publice locale la pregătirea cât mai calitativă şi în termen a 

instituţiilor de învăţământ din raion către începutul noului an de studii, Consiliul 

raional DECIDE: 

 

 I. A desfăşura concursul raional „Cea mai amenajată instituţie preşcolară din 

raion către începutul noului an de studii 2019-2020”. 

 

 II. Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a concursului  „Cea mai amenajată 

instituţie preşcolară  din raion către începutul noului an de studii 2019-2020” 

 (se anexează). 

 

 III. Se alocă suma de 7500 lei din Fondul de rezervă al Consiliului Raional 

pentru premierea câştigătorilor la concurs. 

 

 IV. Preşedintele raionului va emite o dispoziţie prin care va constitui comisia de 

evaluare a rezultatelor concusului. 

 

 V.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dl. N.Mîndru, şef 

Direcţie Învăţămînt. 

        VI.Asigurarea executării prezentei decizii i se atribuie  dnei  N.Florea, 

vicepreşedintele  raionului. 

 

Preşedintele  şedinţei                                                                                A.Ciudin 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului raional                                                                 L.Vidraşco 

 

 

 



 

 

Anexa 

la dec.1-12 din 29.03.2019 

REGULAME N T U L 

de desfăşurare a concursului raional 

,,Cea mai pregătită instituţie preşcolară 

din raion  către începutul  noului an de studii 2019-2020” 

 
       Concursul raional ,,Cea mai pregătită instituţie preşcolară din raion către 

începutul noului an de studii 2019-2020” se va organiza de Direcţia  Învăţământ, 

Consiliul Raional al Sindicatelor Educaţiei cu susţinerea Consiliului Raional Şoldăneşti. 

   Acest  concurs va avea ca obiectiv implicaraea colectivelor pedagogice, părinţilor, cât 

şi  Administraţia Publică Locală la amenajarea cât mai calitativă şi în termen a 

instituţiilor de învăţământ preşcolar din raionul Şoldăneşti către începutul noului an de 

studii 2019-2020. 

   La concurs vor participa  toate instituţiile de educație timpurie, grupele preșcolare din 

școli, cu susţinerea Administraţiei Publice Locale. 

    Evaluarea instituţiilor se va efectua in perioada 03-06 septembrie 2019. 

 Comisia va aprecia rezultatele concursului în corespundere cu criteriile fişei de evaluare. 

 

     Pentru Învingătorii concursului se instituie următoarele premii: 

              Instituţii tip : 

Locul I- un premiu de 1000 lei; 

Locul II- un premu de 800 lei; 

Locul III- un premiu de 650 lei.   
    Directorilor  de grădiniţe, instituţiile  cărora  s-au clasat pe locuri premiante li se vor 

acorda câte un premiu de stimulare după cum urmează: 

Locul I- un premiu de 350 lei; 

Locul II –  un premiu de 300 lei; 

Locul III – un premiu de  250 lei. 

 

      Instituţii adaptate : 

Locul I- un premiu de 800 lei ; 

Locul II- un premiu de 700 lei; 

Locul III- un premiu de 550 lei.  

  

   Directorilor  de grădiniţe, instituţiile cărora  s-au clasat pe locuri premiante li se vor 

acorda câte un premiu de stimulare după cum urmează: 

Locul I- un premiu de 350 lei; 

Locul II – un premiu de 300 lei; 

Locul III – un premiu de 250  lei. 
      Se instituie 4 premii de încurajare a câte 300 lei fiecare pentru  instituţiile preşcolare 

care s-au manifestat reușit în pregătirea instituţiilor către noul  an de studii.  

     Mijloacele financiare pentru premiere în sumă de 7500 lei (şapte mii cinci sute lei) se 

vor aloca din bugetul Consiliului Raional Şoldăneşti. 

  Totalurile şi premierea se vor efectua la Ziua Lucrătorilor din Învăţământ.     
 



 

 

                                                                                                                      Anexa nr.1 
Fişa cu criteriile şi indicatorii de  evaluare a instituţiilor 

preşcolare participante la concurs: 

Raionul_____________________ 

Localitatea__________________ 

Instituţia preşcolară__________________ 

 

I. Indicatori generali 

                                                                      

1. Anul  înființării instituției preșcolare                ________________ 

2. Edificiu tip/adaptat                                           _________________ 

3. Capacitatea conform proiectului                       ________________ 

4. Procentul utilizarii edificiului                           _________________ 

5. Numărul sălilor de grupă                                   ________________ 

6. Numărul  dormitoarelor                                     ________________ 

7. Numărul grupelor de copii                                _________________ 

 8.Numărul de copii instituționalizați                   _________________                

 

II. Proiecte și programe în care este inclusă unitatea de învățământ 

- Denumirea proiectului______________________________________ 

- termenii _______________________________________________ 

- suma __________________________________________________ 

- lucrarile efectuate:______________________________________     

 

III.  Efectuarea lucrărilor de reparație capitală. 

                                                                      Minimum               Mediu                   Maxim 

 

1. Reparația curentă efectuată __________0----1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 

 

- mijloacele financiare planificate ______________________________________ - alocate 

___________________________________________- lucrările nefinisate ___________ 

 

2. Ermetizarea ferestrelor şi uşilor pentru iarnă   0--1----2----3----4----5----6--7----8--9--10  

 

3. Reparațiile capitale efectuate ____0----1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 

 

- mijloacele financiare planificate ______________________________________  

- alocate _________________________________________________________, 

- lucrările nefinisate __________________ 

4. Starea sanitară și tehnică a sistemei de apeduct _0----1----2----3----4----5----6----7----8--9-10 

 

5.Canalizare ___________________0----1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 

 

- rețeaua termică  __________________0----1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 

 

- numărul de sobe și pregătirea lor către sezonul rece _0----1--2----3----4---5---6----7---8---9--10 

_____________________________________________________________ 

6. Grupurile sanitare interioare _______0----1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 

 

- numărul total de lavuare _________, din ele nu funcționează ______________, 

- scăunașe de WC _________________, din ele nu funcționează _________ 

- aprovizionarea cu apa ferbinte_____________________________________  



- starea WC din curte ___________________________________________  

 

7. Sala de festivități, amenajarea __ 0----1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 

 

8. Teritoriul aferent, terenul de joc, amenajarea __0----1--2----3--4----5----6----7----8----9----10 

 

9. Completarea sălilor de grupă și a dormitoarelor cu mobilier în dependență de vârstă și înălțime 

__________________________0----1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 

 

10. Iluminarea naturala sau cea artificiala corespunde cerințelor, inclusiv 

- este limitat pericolul de electrocutare--0----1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 

 

- parțial sistemul electric necesită reparație ____________________________ 

-sălile de grupă sânt umbrite de copaci, sistemul de iluminare este deteriorate /fire deschise, lipsesc 

întrerupătoarele, prize, becuri/ ________________________ 

11. Blocul alimentar:     0----1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 

         - numărul de copii ce se alimentează _________________________________ 

- de âte ori în zi se alimentează copiii ________________________________ 

- nr. de copii din familii vulnerabile care nu achită plata pentru alimentație _____ 

- cantina dispune de toate secțiile ____________________________________ 

- nr. de frigidere _____________________ 

-utilaj tehnologic ____________________ 

- aprovizionarea cu veselă de bucătărie _________________________________ 

- aprovizionarea cu apă de apeduct ________________________________ 

- cu apă ferbinte _______________________________________________ 

12. Asigurarea didactico-metodică   0----1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 

 

13.Condiţiile create pentru activitatea              0----1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 

      individuală a copiilor şi oformarea  

      centrelor de lucru cu copiii. 

      -Oformarea şi activizmul ungheraşilor  

   pentru părinţi_____________________________ 

 

14. Protecția civilă - 0----1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 

- în grădiniță există atributica de stingere a focului, a planului de evacuare  

- există doar schema de evacuare în caz de incendiu ___________________ 

- nu există nimic ________________________________________________ 

15. Cabinetul medical și dotarea cu echipament și medicamente 0--1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

__________________________________________________________________________ 

16. Cabinetul (ungherașul metodic) 0----1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 

- dotarea și amenajarea __________________________________________ 

  

Suma de bani alocată pentru reparaţie şi completarea bazei tehnico-materiale a instituţiei 

preşcolare: 

-De către primărie____________________________________________________________ 

-De către părinţi______________________________________________________________ 

-De sponsori(cine concret)______________________________________________________ 

Din alte surse,indicînd care sunt: 

 

IV. Dificultăți, probleme cu care se confruntă IET 

 

 

 

 



Notă informativă  

la proiectul de decizie nr1-12 din 29.03. 2019 

“Cu privire la desfăşurarea concursului raional ,, Cea mai pregătită instituţie preşcolară  din 

raion către începutul noului an de studii 2019-2020” 

 

1. Denumirea autorului după și, caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul Deciziei Consiliului Raional “Cu privire la desfăşurarea concursului 

raional ,, Cea mai pregătită instituţie preşcolară  din raion către începutul noului an 

de studii 2019-2020” a fost elaborat de către Direcția Învățământ. 

2. Condiții ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite: 

     În conformitate cu Articolul 142, alin.(1)-(Codul Educației), lit. (d) prevede 

contribuirea la finanţarea şi dezvoltarea bazei materiale a instituţiilor de învăţământ din 

teritoriul administrat; lit.(e) asigură condiţii adecvate de activitate pentru personalul 

instituţiilor de învăţământ ai căror fondatori sânt şi condiţii de întreţinere pentru copii. 

  Ca rezultat a acestor prevederi se desfășoară concursul raional ,, Cea mai pregătită 

instituţie preşcolară  din raion către începutul noului an de studii” începând cu 

anul de studii 2009-2010 . Concursul raional se organizează de Direcția Învățământ cu 

susținerea financiară a Consiliului Raional Șoldănești. 

 Concursul menționat are ca obiectiv: responsabilizarea colectivelor pedagogice, 

părinți, APL la pregătirea cât mai eficientă și în termen a instituțiilor preșcolare către 

noul an de studii 2019-2020. 

Implementarea acestui proiect va majora eficiența calitativă a pregătirii instituțiilor 

preșcolare către noul an de studii. Va finanța instituțiile și directorii de instituții  

preșcolare învingătoare la concurs. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației cu legislația Uniunii Europene 

Actul normativ nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii 

Europene 

4. Pricipalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul nominalizat anterior se referă la pregătirea instituțiilor preșcolare către noul 

an de studii. Crearea adecvată a condițiilor pentru desfășurarea procesului educațional.  

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect solicită cheltuieli financiare pentru premierea 

instituțiilor preșcolare și a directorilor care s-au plasat pe locuri premiante în sumă de 

7500 lei. 

6. Modul de încorporare a actului normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează în sistemnul actelor normative și nu va necesita modificarea 

altor acte. 

 

Şef   Direcţie Învăţământ 

 

Nicolae Mîndru 

 

 



 

 
 

 


