
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT

Nr. 01-27/87
24. 03. 2022

ORDIN

„Cu privire Ia organizarea și 
desfășurarea concursului ”Mediul 
local și dezvoltarea durabilă”, ediția 2022”.

în baza prevederilor Programului activităților extrașcolare în învățământul primar și secundar, 
ciclul I și II pentru anul 2022, ordinului MEC al RM nr. 209 din 21.03.2022 și în vederea promovării 
educației elevilor pentru protejarea mediului ambiant, identificarea alternativelor pentru un viitor 
sustenabil, în scopul organizării și desfășurării concursului "Mediul local și dezvoltarea durabilă”, 
(faza raională), emit următorul

ORDIN:

1. A organiza participarea la concursul "Mediul local și dezvoltarea durabilă” (faza locală) în 
perioada 25.03-20.04. Regulamentul în Anexa 1.

2. Elevii din clasele liceale și profesorii în calitate de moderatori vor depune produsele în 
format electronic (posterul, prezentarea PP, filmul) la data de 15.04.2022. Materialele de 
concurs vor fi expediate la adresa viavorschi@rambler.ru.

3. Evaluarea probelor de concurs de către Comisia Raională va fi la data de 15.04.2022, ora 
15.00 în format on-line, aplicația Google Meet. Se vor prezenta produsele de către 
participanți.

4. Comisia de concurs va activa în următoarea componență: 
Președintele - Iavorschi Valentina, metodist DÎ.
Membrii - Dorogan Elena, profesor chimie, IP LT ”P-. Rareș”.

Gumenco Angelina, profesor geografie, IP Gimnaziul Bădiceni.
5. Afișarea rezultatelor etapei raionale la data de 18.04.2022 se va realiza prin expedierea 

procesului verbal în școli.
6. Depunerea regulamentară a ofertei de participare și expedierea materialelor de concurs la 

etapa republicană pe adresa mldd.concurs@gmail.com la data de 20.04.2022
7. Susținerea publică a proiectelor la nivel republican conform agendei prezentate de Comisia 

Republicană la data indicată.
8. A numi responsabil de îndeplinirea prezentului ordin metodistul Valentina Iavorschi.

ȘefDÎ
Soroca

Ex. V.Iavorschi
Tel.0230/2-20-54
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(aprobat prin ordinul MECC nr 342 din 22.03.2018)

1. ' Argument
Cunoașterea și înțelegerea Dezvoltării durabile implică conștientizarea aspectelor ce țin de 
relația om-natură în scopul participării creative la identificarea soluțiilor și alternativelor 
pentru un viitor sustenabil. Acest concept necesită implementare la nivelul întregii societăți, 
iar rolul procesului educativ în acest sens este hotărâtor. Promovarea unei noi alianțe între 
om și mediu se realizează și prin transmiterea de cunoștințe, inclusiv prin implicarea elevilor 
în desfășurarea unor activități culturale, etice, politice, sociale și de protejare a mediului. în 

acest scop Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în parteneriat cu Universitatea de Stat 
din Tiraspol, Facultatea de Geografie și Organele' locale de specialitate în domeniul 
învățământului vor organiza Concursul Republican „MEDIUL LOCAL Șl DEZVOLTAREA 
DURABILĂ”.

2. Obiectivele concursului
- Cunoașterea modului de funcționare a sistemelor naturale din localitatea natală și 

aprecierea impactului activităților umane asupra acestora;
- Identificarea de către elevi a problemelor locale de mediu, în scopul elaborării 

soluțiilor de ameliorare a acestora;
- Dezvoltarea competențelor de comunicare, de cercetare științifică, de colaborare, de 

lucru în echipă ele;
- Dezvoltarea abilităților ele investigație direct în teren și de colectare a datelor 

factologice;
- Dezvoltarea responsabili Iții față de mediu, a motivației de a participa la ameliorarea 

stării mediului; -
- Stabilirea legăturilor între educația ambientală, cu cea etică și estetică;
- Evaluarea competențe lor de interdisciplinaritate (geografie, biologie, chimie, 

informatică) din perspectiva formării, cetățeanului responsabil și tolerant în raport cu 
problemele locale.

3. Etapele concursului
A

I etapă se va desfășura anual la nivel raionaVinunicipal. în lunile ianuaric-martie și va 
include:

- perioada de înscriere în concurs prin depunerea (în format electronic) a următoarelor 
materiale (a. Poster; b. Prezentare tip Pawer-Ptrinl; Film cu durata până la 5 
minute): în adresa comisiei raionale/ municipale - 23 zile de la data demarării 
concursului;



perioada de evaluare du către comisia abilitată roională/niunieipală a ofertelor de 
participare fFoster, PPT sau Film) conform claselor Ineptelor de școlaritate 5 zile.

- perioada de afișare a rezultatelor - I zi;
II etapă se va desfășură anual ia nivel republican în bande aprilic-mai și va include:

- perioada de-înscriere m concurs prin depunerea materialelor (a, b, ej în adresa 
comisiei republicane (m format electronic.' - 5 zile;

- perioada de evaluare de către comisia republicană a ofertelor raionale/municipale ele 
părțieipare (materialele i.iuj combini 1 epteli ... școlaritate::- 15 zile;

•• anunțarea iinaliștilor prin invitare pentru prezentarea materialelor tiu concurs și 
premierea acestora - 2 zile.

Perioadele de demarare a etapelor concursului se stabilesc armai prin ordinui 
Ministrului Educației. Culturii și Cercetării

4. Pariicipanți
La concurs pot participa elevii dașefor liceale din instituțiile de învățământ general din 
Republica Moldova și din Stânga Nistrului. Fiecare participant (sau grupfochipă) se poate 
înscrie în concurs'doar cu o singura lucrare. Participarea elevilor la concurs este benevolă, 
voluntară, nediserimmatorie și incluzivă. Elevii vor ii informați referitor ia procesul de 
desfășurare a concursului. La etapa republicană din fiecare raion'municipiu se va califica 
câte un elev sau echipă pentru fiecare material prezentat.

5. ( onținuk I i-t desfășurarea concursului
Conținutul probei de concurs ..MEDIUL LOCAL Șl DEZVOLTAREA DURABILĂ" 
inc,ude urmi din următoarele materiale (/Us/r-r, Prezentare Power Podii, FUnndeț) la temă, 
elaborat în limba română/rusă conform următoarelor cerințe.
it. Poster - conținutul căruia va viza o atitudinii criti&â în raport cu starea mediului în 
localitatea natalei fit elemente pozitive negative). Posterul se expediază fotografiat 
(formai .Jpg) cu claritatea ce permite citirea posterului.
b. Prezentare tip Power-Palnt (cu 12-13 diapozitive) cure v-a reflecta o activitate cu 
caracter educdiufnal-ecologif din cadru! liceului (prezintă si comentează elevi.!), folosind 
termeni geografici adecvați, surse bibliografice. ștrucfiirare logică țbilrodueerc cuprins șt 
amdicf. respectarea vtdunii-hd , ridicat.
c. Film eu durata până Iu 5 minute (format video * .avi și *.niQv), care pune în evidență o 
.problemă locală de mediu (starea calității apelor din fântâni, a gimoișiilor, a depozitelor cu 
pestieide. a pădurilor ele.). Filmul poate să includă viziuni ale autorităților locale, a 
medicului de familie, a profesorilor si elevilor, a părinților in raport cu problema în cauză 
(scurte comentarii), i-inalitalea realizării filmului: Propunere de Proiect realizabil a unui 
grup de inițiativă, care tinde să amelioreze situația.

Materialele (Poster, prezentarea PPT. film} se vor expedia ca anexă la e-tnailuJ 
organizatorilor (indicat conform ordinului). Atașamentele pot fi arhivate cu ,ZIP sau stocate 
pe Cloud. Tip. drive Google.

6. Desfășurarea concursului
Pentru participare la etapa raională' municipală lucrările vor fi depuse în format -.■lectronic în 
perioada stabilită pentru înscriere. în adresa responsabilului din cadrul Organului local de 



specialitate în domeniul învățânî botului (responsabilului desemnat prin ordin). Oferta de 
participare include date cu referire sa participantul în concurs:

- Numele, prenumele elevului;
- Clasa, instituția de învățământ, localitatea:
- Numele, prenumele profesbtului coordonator,
- Telefon, adresa de e-mail;:
- Materialele conform cerințelor (format PDF).

Rezultatele evaluării lucrărilor în prima etapă vor fi afișate pe pagina web a OLSD și 
anunțate electronic elevilor participanți.
Pentru -participarea la etapa republicană în adresa Ministerului Educației, Culturii și 
Cercetării (responsabilului desemnat prin ordin) va li expediata oferta de participare a 
liderului clasamentului din etapa raională/ municipală lucrările în format electronic, în 
perioada stabilită pentru înscriere. Oferta de participare include date cu referire la 
participantul în concurs:

- Numele, prenumele elevului;
- Clasa, instituția de învățământ, localitatea, raionul;
- Numele, prenumele profesorului coordonator:
- Telefon, adresa de e-mail;
- Materialele conform cerințelor (Format PDF).

Rezultatele evaluării lucrărilor în etapa a doua vor fi afișate pc pagina web a MECC și al 
DST. Elevii lideri de clasament vor li premiați în cadrul evenimentului festiv de decernare a 
premiilor, organizat de MECC în colaborare cu partenerii.

7. Componența comisiilor:
Evaluarea materialelor va fi realizată de comisia de concurs în următoarea componență.
La nivel raional/ municipal:

- Șclz Șef adjunct OLSD1;
- inspectorul școlar/ metodistul din cadrul OLSD1;
- responsabilul de activitatea extrașcolară din cadrul OLSDI:
- 3 cadre didactice cu experiență în domeniu;
- 1 reprezentant al societății civile cu experiență în domeniu.

La nivel republican:
- Secretar General de Stat/ Secretar de Stat,
- responsabilul din cadrul MECC, Direcția învățământ general;
- 1 reprezentant din cadrul Facultății de Geografic al Universității de Stat din Tiraspol;
- 2 reprezentanți ai instituțiilor partenere;
- 3 cadre didactice cu experiență'în domeniu.

8. Premierea participanților
Elevii învingători Ia etapa republicană a Concursului xor fi premiați cv. diplome de 
participare și cu premii bănești oferite de către MECC pentru fiecare clasă (X-XH) produsul 
prezentat după cum urmează:
Locul 1 - 1 premiu - a câte 1 000 (una mie) lei;
Locul 11 - 1 premiu - a câte 800 (<jpt sute) lei;



Locul ni - i piemiu - a câte 630 (șase suie) lei
Mențiune -■ 1 premiu - a câte 406 (patru sute) ki,

9. Parteneri
Ministerul Educației. Culturii și Cercetării și 1’mveî’sikiiva de Stai din l'iraspol, facultatea de 
Geografic suni deschiși pentru eeițu.rtieiparea partaperLtwr educaționali, a antortluților de 
diferite nivele și a organizaiiilor ROiiguvernamențafe de proiâl. care sprijină promovarea și 
dezvoltarea mediului tocai și al dezvoltării durabile, stabiliți anual pnn ordinul ministrului. 
Partenerii pot contribui la desfășurarea.concursului și pot veni cu premii speciale pentru 
elevi și cadre didactice part icipante în concurs.



APROB: Suma ii patru sute) lei

Ș e c r e t a r G e n era 1. d e S hi t, 1 g o r Ș A RO V

Devizul de cheltuieli 

pentru premierea învingătorilor în concursul național 

„Mediul local și dezvoltarea durabilă”,

ediția anului 2019

Premiul I- 3 x 1000 lei- 3000 lei

Premiul 11- 3 x 800 lei— 2400 lei

Premiul III- 3 x 600 lei= 1800 lei

Mențiune - 3 x 400 lei= 1200 lei

Suma totală: 8400 (opt mii patru sute) Ici

Direcția învățământ general.


