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Direcția Învățămînt, Tineret și Sport m. Bălți 
 

ORDIN nr. 183 
 

din 29.04.2014 
 
Cu privire la organizarea concursului 
de creații privind apărarea împotriva incendiilor 
 

În conformitate cu circulara  Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale nr. 
326 din 09 aprilie 2014, referitor la organizarea și desfășurarea concursului de creație 
privind apărarea împotriva incendiilor, emit următorul – 
 

ORDIN: 
 

1.A organiza și desfășura în perioada  29 aprilie – 14 mai 2014 concursul municipal 
de creație privind apărarea împotriva incendiilor  pentru elevii claselor a I -XII-a. 

 
2.A aproba regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului privind 

apărarea împotriva incendiilor (anexa 1). 
 
3.A aproba componența juriului (anexa 2). 
 
4.Se desemnează responsabil de organizarea și desfășurarea concursului dna 

Buceațchi I., specialist principal DÎTS. 
 
5.Monitorizarea executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Sava L., șef 

secția învățămînt preșcolar, primar, gimnazial și liceal.  
 

Şeful DÎTS 
T. Dubiţkaia 

 
Ex. Buceaţchi I.  
Tel. 231 54669 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.frs.ucoz.ru/
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Anexa 1 
 

REGULAMENTUL 
pentru organizarea şi desfăşurarea 

concursului de creație 
privind apărarea împotriva incendiilor 

 
În scopul reducerii numărului de incendii cauzate de jocul copiilor cu focul și formării 

cunoștințelor copiilor despre pericolul pe care îl prezintă focul, dezvoltării sentimentelor 
civice și patriotice, spiritul de devotement a copiilor față de valorile materiale și spirituale 
ale vieții,  Direcția Învățămînt, Tineret și Sport mun. Bălți invită elevii din gimnaziile și 
liceele din mun. Bălți să participe la concursul de creație privind apărarea împotriva 
incendiilor.  
 

Tematica concursului: «Prevenirea și stingerea incendiilor în viziunea copiilor». 
 
CONDIȚIILE DE PREZENTARE A LUCRĂRILOR 

 
Desenele se plasează în rame (fără sticlă). Se permite de a folosi rame decorative 

pe perimetrul lucrării. Pe partea din spate a ramie se prind piulițe pentru afișare. Formatul 
desenului nu trebuie să depășească 40x30 cm. La îndeplinirea lucrării se folosec: 
acuarelă, guaș, ulei, creion. 

Lucrările de confecționare (decorativ applicative) se îndeplinesc din diferite pînze și 
material de țesut. Dimensiunile pînzei nu vor fi mai mari de 40x30 cm.  

Toate lucrările de modelare se prind pe un support tare (carton preset, plăci din 
lemn). La îndeplinirea lucrării se folosesc diverse material (hîrtie, metale, ghips, piatră, 
plastilină).  

Pe lucrările («Desen» și «Confecționare») în colțul de jos se va aplica o etichetă din 
hîrtie albă cu dimensiunea 8x5 cm, iar pentru lucrarea «Modelare» eticheta în cauză se 
aplică pe support, în care se va indica textual în format de calculator (Times New Roman 
nr. 14) următoarele: 

 

 titlul lucrării; 

 numele, prenumele autorului;  

 denumirea localității și instituției de învățămînt. 
 
La lucrare va fi anexată  și copia  certificatul de naștere al autorului. 
 
Termenul limită de prezentare a lucrărilor – 14 mai 2014. 
 
DESENELE VOR FI PREZENTATE LA GIMNAZIUL NR. 2 MUN. BĂLȚI, dlui 

Florescu Roman, director. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.frs.ucoz.ru/
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Anexa 2 
 
Componența juriului 
 

1.Buceațchi Irina, specialist principal DÎTS; 
2.Vacari Florentin, loc. al s/salvare, DSE mun. Bălți; 
3.Florescu Roman, director gimnaziul nr. 2, profesor de arta plastică, grad didactic 

superior; 
4.Slivciuc Ana, LT «M. Eminescu», profesor de arta plastică, grad didactic superior; 
5.Ananii Larisa, LT «G. Coșbuc», profesor de arta plastică, grad didactic I; 

http://www.frs.ucoz.ru/

