
 

FEDERAŢIA SINDICATELOR LUCRĂTORILOR  

DIN INDUSTRIA CHIMICĂ ŞI RESURSE ENERGETICE 

 DIN REPUBLICA MOLDOVA  

 

 

DISPOZIŢIE  
 

     

  06 august, 2020                                        Nr.22a                                         mun.Chișinău                                                                                        

 

 

“Cu privire la aprobarea componenței  

  Comisiei pentru concursul de desen”  

 

 

Concursul de desen pentru copiii membrilor de sindicat din cadrul organizațiilor 

sindicale membre ale FSCRE, se va desfășura în perioada 06 august – 07 septembrie 2020, 

în conformitate cu planul de activitate al Consiliului General al Federației Sindicatelor 

Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, (FSCRE) 

pentru anul 2020 și Regulamentul cu privire la organizarea concursului de desen al copiilor 

membrilor de sindicat  din cadrul organizațiilor sindicale membre ale FSCRE, cu genericul 

“Medicul – prin ochii unui copil”, (Regulamentul se anexează) 

 Concursul se va realiza în trei etape, dupa cum urmeaza: 

- 06 august – 01 septembrie 2020, depunerea desenelor; 

- 02 septembrie – 04 septembrie 2020, evaluarea desenelor;  

- 07 septembrie 2020, decernarea diplomelor și premiilor. 

La concurs au oportunitatea de a se înscrie copiii membrilor de sindicat din  

cadrul organizațiilor sindicale membre ale FSCRE cu vîrsta cuprinsă între 7-16 ani, 

încadrați în următoarele categorii: 

- vârsta 7-10 ani; 

- vârsta  11-13 ani; 

- vârsta 14 -16 ani; 

În scopul evaluării desenelor, conform capitolului IV. „examinarea desenelor 

prezentate la concurs” și capitolului V. „desemnarea cîștigătorilor și decernarea premiilor” 

al Regulamentului cu privire la organizarea concursului de desen al copiilor membrilor de 

sindicat,  din cadrul organizațiilor sindicale membre ale FSCRE, cu genericul “Medicul – 

prin ochii unui copil”,  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

D E C I D: 
 

 

1. Se aprobă Comisia de concurs constituită din 5 membri în următoarea componență: 

      Președinte al comisiei - Margareta Strestian , președinte al FSCRE; 

      Membrii comisiei: - Sergiu Badragan, profesor Colegiul de Arte Plastice “Alexandru       

                                         Plămădeală”, mun Chișinău; 

-  Elizaveta Iurcu, vicepreședinte al Federației Sindicatelor din 

Comunicații din Republica Moldova;  

- Angela Chicu, Redactor-Șef al ziarului  sindical: “Vocea Poporului”; 

      Secretar al comisiei - Diana Cernei, consilier organizare și educație al FSCRE. 

 

2. Comisia  de concurs își va desfășura lucrările în data de 04 septembrie, ora 14.00, sala de 

ședințe et.7, în conformitate cu prevederile Regulamentului nominalizat. 

 

3. Stabilirea rezultatelor se va realiza conform baremelor de evaluare, de la 1 la 10, în 

funcție de punctajul obținut, fiind apreciate locurile I, II și III pe fiecare categorie de vîrstă 

pentru toate desenele prezentate la concurs. 

 

 

4. Lucrările comisiei vor fi documentate de secretarul comisiei prin proces verbal scris pe 

suport de hîrtie. 

 

5. Controlul îndeplinirii prezentei dispoziții se pune în sarcina președintelui FSCRE, 

doamnei Margareta Strestian. 

 

 

 

 

    Preşedinte                                Margareta  STRESTIAN          
 


