
     REPUBLICA  MOLDOVA                              РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА  

      CONSILIUL  RAIONAL                                                                         РАЙОHНЫЙ  СОВЕТ            

              ŞOLDĂNEŞTI                ШОЛДЭНЕШТЬ 

      or. Şoldăneşti, st. 31 August, 1             г. Шолдэнешть, ул. 31 Августа, 1 

   tel: (272) 2-26-50, fax: (272) 2-20-57                                             тел: (272) 2-26-50, фax (272) 2-20-57 

         E-mail: consiliu@soldanesti.md                                                               E-mail: consiliu@soldanesti.md 

D E C I Z I E   nr. 1-13 

din 29  martie 2019 

Cu privire la desfăşurarea concursului raional 

Cea mai pregătită instituţie de învăţământ din 

raion către începutul noului an de studii 2019-2020 

 În conformitate cu art.49, alin.2) al Legii privind Administraţia Publică Locală 

nr.436-XVI din 28.12.2006 şi 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 cît mai calitativă şi în termen a 

instituţiilor de învăţământ din raion, Consiliul raional  DECIDE: 

 I. A organiza şi desfăşura concursul raional “Cea mai pregătită instituţie de 

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

 II. Se aprobă Regulamentul deorganizare şi  desfăşurare a concursului raional 

“Cea mai pregătită instituţie de învăţământ din raion către începutul noului an de studii 

2019-2020 (anexă nr. 1).  

 III. Direcţia Finanţe (dl Prisăcari Iu.) va aloca  12400 (douăsprezece mii patru 

sute) lei pentru premierea învingătorilor la concurs. 

 IV. Comisia de evaluare a instituţiilor de învăţământ către noul an şcolar 2019-

2020 va fi constituită prin dispoziţia preşedintelui raionului. 

 V. Asigurareal executării prezentei decizii i se atribuie preşedintelui raionului. 

Preşedintele  şedinţei                                                                                A.Ciudin 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului raional                                                              L.Vidraşco 
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Anexa  

 La dec. nr 1-13 din 29.03.2019 

R E G U L A M E N T U L 

de desfăşurare a concursului raional 

                               “Cea mai pregătită instituţie de învăţământ 

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

       1. Concursul raional “Cea mai pregătită instituţie de învăţământ din raion   către începutul noului 

an de studii 2019-2020” se organizează de  către Direcţia  Învăţământ cu susţinerea nemijlocită a 

Consiliului Raional Şoldăneşti. 

      2. Scopul concursului este  mobilizarea colectivelor pedagogice, de elevi, părinţi şi a organelor 

administraţiei publice locale la pregătirea  calitativă şi în termen a instituţiilor de învăţământ din 

raionul Şoldăneşti către începutul noului an de studii 2019-2020. 

      3. În concurs participă toate instituțiile preuniversitare de învățământ (şcolile primare-grădiniţă, 

gimnaziile,  complexele educaționale gimmaziu- grădiniță, liceele) din raion. 

      4. Evaluarea instituţiilor se va  efectua în perioada 28-30 august 2019. 

      5.  Comisia de evaluare a pregătirii  instituţiilor de învăţământ către noul               an şcolar va fi 

constituită prin dispoziţia preşedintelui raionului. 

      6. În procesul evaluării pregătirii instituţiilor de învăţământ    din raion către începutul noului an 

de studii 2019-2020 comisia va  ţine cont de criteriile anexate (Anexa nr.1). 

      7. Învingătorilor concursului  li se va decerna Diploma Consiliului Raional              și  

următoarele premii: 

a) Instituțiilor de învățământ pentru plasarea pe: 

Locul I    - un premiu de 2000 lei; 

Locul II  – două premii a cîte 1500 lei; 

Locul III – trei premii a cîte 1000 lei. 

b) Directorilor instituţiilor de învăţământ, instituţiile cărora s-au plasat pe locuri premiante li 

se va acorda câte un premiu  după cum urmează: 

Locul I   – un premiu de 500 lei; 

Locul II  – două premii a cîte 400 lei; 

Locul III – trei premii a cîte 300 lei. 

c)  3 premii de încurajare  pentru  instituţiile de învăţământ şi directorii care s-au manifestat  

în pregătirea instituţiilor către noul an şcolar :  500 lei – pentru instituţie şi 200 lei 

pentru  director. 

      8.Premiile acordate instituţiilor învingătoare urmează a fi utilizate pentru      consolidarea bazei 

didactico-materiale a instituţiei respective. 

      9. Totalurile concusului se vor anunța către  Ziua Pedagogului. 

 



Anexă nr.2 

Fişa de evaluare a instituţiei de învăţământ 

Data_____________                                                                                                         Nota medie_____ 

Raionul  Şoldăneşti 

Localitatea___________________________ 

Instituţia____________________________ 

                                                                   insuficient                suficient         bine           foarte bine   

     I..Amenajarea teritoriului instituţiei    0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10     

  II .Nivelul de pregătire a instituţiei 

                                                                  insuficient            suficient       bine          foarte bine  

1.Amenajarea sălilor  de clasă și dotarea  cu materiale didactice  

                                                                       0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Starea mobilierului şcolar                                 0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

3.Iluminarea la tablă,sălile de clasă, coridoarele 0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10     

4.Pregătirea şi amenajarea laboratoarelor         0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

5.Pregătirea sălii de sport                                 0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

6.Amenajarea terenului de sport                       0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

7.Asigurarea cu inventar sportiv                       0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

8.Pregătirea sălii de festivităţi                           0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

9.Reparaţia şi pregătirea bucătăriei                  0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

10.Reparaţia şi amenajarea sălii de mese        0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

11.Reparaţia şi amenajarea bibliotecii              0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

12. Amenajarea sălii de lectură                         0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

              13. Achiziție de carte                                              0_ 1 _ 2_ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9 _10 

14.Pregătirea grupurilor sanitare                       0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

15.Pregătirea cazangeriei, sistemului termic,sobe   0_ 1__ 3 _  4 _ 5 _  6 _ 7_ 8 _  9 _ 1 0  

16.Pregătirea cabinetului medical                       0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

17.Asigurarea cu medicamente                          0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 

18..Securitatea electrică şi antiincendiară           0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10  

19. Asigurarea cu cadre didactice/nondidactice 0 _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  _ 10  

20.Asigurarea cu combustibil                                0 _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  _ 10       cărbune: 

necesar ___t stocat   ____ t,     lemne: necesar ____m.s. stocat ____m.s.,  

 biomasă: necesar  ___t  stocat ____  m.s. 

 gaze naturale: contractat anual__________mii m³ rămas_________ mii m³ 

    III.Suma alocată pentru reparaţie şi pregătirea instituţiei: 

 Din bugetul instituţiei: reparații curente________lei; reparații capitale_________lei 

 De APL:  nivelul I  _______lei; nivelul II _______ 

 De către părinţi_______lei 

 De sponsori(nominalizaţi)_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Alte surse__________________________________________________________ 

 

TOTAL_______________ 



Notă informativă 

                   la proiectul de decizie nr.1-13 din 29.03. 2019 

“Cu privire la desfăşurarea concursului raional “Cea mai pregătită instituţie de învăţământ din 

raion către începutul noului an de studii 2019-2020” 

Şef  Direcţie Învăţămînt, N. Mîndru 

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

Deciziei Consiliului Raional Cu privire la desfăşurarea concursului raional “Cea mai pregătită 

instituţie de învăţământ din raion către începutul noului an de studii 2019-2020” a fost elaborat 

de către Direcția Învățământ 

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

Articolul 141, alineatul (1), litera e) prevede  contribuirea la finanțarea bazei materiale a 

instituțiilor de învățământ din teritoriul administrat,; litera f) asigură condiții adecvate de activitate 

pentru personalul didactic și de studii pentru elevi. Reieșind din aceste prevederi se organizează 

concursul raional “Cea mai pregătită instituţie de învăţământ din raion către începutul noului an de 

studii ”, care se desfăşoară începînd cu anul de studii 2003-2004. 

 Concursul raional se organizează de Direcţia   Învăţământ cu susţinerea financiară  a 

Consiliului Raional Şoldăneşti. 

 Acest concurs are ca scop mobilizarea colectivelor pedagogice, de elevi, părinţi şi a 

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

învăţământ din raionul Şoldăneşti către începutul noului an de studii 2019-2020. 

  Implementarea acestui proiect va spori calitatea pregătirii instituțiilor de învățământ către noul an 

de studii, va asigura o remunerare a instituțiilor și a directorilor de instituții, în corespundere cu 

nivelul lor de pregătire. 

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

legislației cu legislația Uniunii Europene 

4.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noiProiectul menționat se 

referă la pergătirea instituțiilor de învățământ către noul an de studii, crearea condițiilor optime de 

activitate pe tot parcursul anului de studii. Se propune a majora suma premiilor bănești pentru 

instituții și directori în conformitate cu efortul depus și gradul de comlexitate a pregătirii instituțiilor 

către noul an de studii. Suma totală se majorează  cu  4 600 lei comparativ cu anul precedent de la 

7 800 lei la 12 400 lei 

5.Fundametarea economico-financiară Implementarea prezentului proiect necesită cheltuieli 

financiare pentru premierea instituțiilor de învățământ și a directorilor, care s-au plasat pe locuri 

premiante  în sumă de 12 400 lei. 

6.Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare Proiectul se încorporează în 

sistemul actelor normative și nu va necesita modificarea altor acte 


