REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul orăşenesc Cricova

PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Криковский городской Совет

ПРИМЭРИЯ

D E C I Z I E Nr. 2/10
din 14 februarie 2019
Cu privire la organizarea şi petrecerea
spartachiadei sportive „SĂNĂTATE”
În scopul organizării şi desfăşurării acţiunilor sportive orăşăneşti (întîlniri,
campionate, cupe), propagării sportului în rîndurile locuitorilor oraşului Cricova
şi a unui mod sănătos de viaţă, în temeiul art.14, alin.2, lit. v) al Legii Republicii
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „ Privind Administraţia Publică Locală”,
Consiliul orăşănesc Cricova DECIDE:
1. Se aprobă componenţa nominală în număr de 15 persoane ale Comitetului
organizatoric pentru petrecerea spartachiadei sportive „SĂNĂTATE” /anexa nr.1/.
2. Se aprobă Regulamentul competiţiilor sportive din cadrul spartachiadei
sportive „SĂNĂTATE” /anexa nr.2/.
3. Se aprobă devizul de cheltuieli pentru petrecerea spartachiadei sportive
„SĂNĂTATE” /anexa nr.3/.
4. Competiţiile sportive din cadrul spartachiadei „SĂNĂTATE”, se vor petrece
cu începere din 02.03.2019, conform graficului /anexa nr.4/.
5. Se obligă conducătorii instituţiilor şi organizaţiilor din or. Cricova, de a
mobiliza colectivele de muncă, în vederea participării în cadrul competiţiilor
sportive organizate.
6. Regulamentele cu privire la desfășurarea competiţiilor sportive la Cupa
„D.Şciogoliov” şi Cupa „Primarului” vor fi aprobate de către Comitetul
organizatoric responsabil de desfășurarea acestor competiţii.
7. Comisia buget, finanţe, economie şi reforme dl Efim Onilov, în comun acord
cu comisia pentru probleme umanitare, învăţămînt, tineret şi sport dna Ecaterina
Mînzu, vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

Preşedinte de şedinţă:
Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului

Comitetul organizatoric

Anexa nr.1
la decizia Consiliului orăşănesc
Cricova nr.2/10 din 14.02.2019

Comitetul organizatoric
al Spartachiadei sportive "Sănătate".
Preşedintele Comitetului organizatoric:
Valentin Guţan, Primar al or. Cricova
Vicepreședintele Comitetului Organizatoric: Anastasie Bugneac, director al Școlii
Sporive
Secretariatul Comitetului organizatoric: Pantelimon Braileanu – tenis, mini
fotbal, Cupa „D.Şciogoliov”
responsabil de petrecerea
Vladimir Ciutac – joc de dame, şah,
Spartachiadei "Sănătate":
cupa A.Colosov
Gheorghe Caluian-volei, baschet.
Membrii Comitetului organizatoric
şi responsabilii de
petrecerea probelor sportive:

Igori Chirticiac
Andrei Conișescu
Ştefan Cravcescu
Oleg Braileanu
Mihai Cobîlaş
Vladimir Ciutac
Vadim Chistol
Sergiu Panuţa

Joc de dame şi şah
Șah
Tenis
Baschet bărbaţi, femei
Volei
Cupa A.Colosov (volei)
Mini Fotbal copii
Mini Fotbal juniori-seniori

Pantelimon Braileanu
Nicolae Pănuţă
Vladimir Ciutac

- Cupa „D.Şciogoliov” (fotbal)

Pantelimon Braileanu
Vladimir Ciutac
Vadim Cravcescu
Nicolae Panuţa
Valeriu Russu
Secretar interimar al Consiliului

Comitetul Organizatoric

- Cupa „Primarului” (fotbal)
- Medic

Anexa nr.2
la Decizia Consiliului orăşănesc
Cricova nr.2/10 din 14.02. 2019

REGULAMENTUL
cu privire la petrecerea Spartachiadei sportive "Sănătate"
în oraşul Cricova

1

Scopul

2

Participanţii

3

Organizarea

4

Locul şi
timpul

5

Titluri şi
premii

6

Obiecţii

Propagarea sportului în rîndurile locuitorilor
oraşului
Cricova şi a unui mod de viaţă sănătos.
Participă cetățenii din oraşul Cricova, întreprinderile şi
organizaţiile din teritoriu sub egida Primăriei or. Cricova.
Spartachiada sportivă "Sănătate" se va petrece începînd cu
02.03.2019.
Competiţiile sportive se vor petrece în localul Scolii de
Arte, Clubului de Șah, Gimnaziul nr.77, Liceul
„A.Mateevici”, începînd cu ora 10-00. Înregistrarea
participanţilor la probele individuale se începe la ora 9-00 în
ziua competiţiilor şi se termină la ora 10-00. Înregistrarea
participanţilor la probele pe echipe, începe cu o săptămînă
înainte de competiţii şi se termină la ora 9-00, în ziua
competiţiilor.
Informaţie suplimentară: Participanţii obligatoriu prezintă
buletinul de identitate sau adeverinţa de naştere, conform
vîrstei.
După orele indicate în Regulament, înregistrarea este
interzisă.
Învingătorii clasaţi pe locurile I-II-III în fiecare probă
sportivă vor fi premiaţi cu diplomă şi premii băneşti.
Colectivului /organizaţiei/ care va ocupa locul I i se va
înmîna Cupa transmisibilă, ca învingătoare a Spartachiadei
"Sănătate", conform deciziei Comitetului organizatoric.
a) Probele sportive pe echipe vor fi validate pentru premiere
în cazul cînd la proba data vor participa nu mai puţin de,
patru echipe, în caz contrar se vor înmîna diplome de gradul
respectiv locului ocupat;
b) Probele sportive individuale vor fi validate pentru premiere
în cazul cînd la proba dată vor participa nu mai puțin de 6
(șase) participanți (sportivi), în caz contrar se vor înmîna
diplome de gradul respectiv locului ocupat.

Secretar interimar al Consiliului
Comitetul organizatoric
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DEVIZUL
de cheltuieli pentru petrecerea Spartachiadei sportive „Sănătate”
în oraşul Cricova în perioada 02.03.2019 – 27.10.2019
Nr.
d/o

Proba de sport
Joc de dame –
Copii (pînă la 10 ani)
Joc de dame - juniori
/băieţi, fete /
Joc de dame - maturi
/bărbaţi, femei /
Şah – copii
(pînă la 10 ani)
Şah
Juniori
/băieţi şi fete/
Şah
Maturi
/bărbaţi-femei/
Tenis de masă – Copii
(pînă la 10 ani)
Tenis de masă
Juniori (băieţi-fete)
Tenis de masă
Maturi (bărbaţi-femei)
Baschet
/femei/
Baschet
/bărbaţi/

Locul ocupat
premierea
sportivilor
I- 250,00 lei
II- 200,00 lei
III-150,00 lei
I-300,00 lei
II-250,00 lei
III-200,00 lei
I-350,00 lei
II-300,00 lei
III-250,00 lei
I-250,00 lei
II-200,00 lei
III-150,00 lei
I-300,00 lei
II-250,00 lei
III-200,00 lei
I-350,00 lei
II-300,00 lei
III-250,00 lei
I-250,00 lei
II-200,00 lei
III-150,00 lei
I-300,00 lei
II-250,00 lei
III-200,00 lei
I-350,00 lei
II-300,00 lei
III-250,00 lei
I-800,00 lei
II-700,00 lei
III-600,00 lei
I-800,00 lei
II-700,00 lei
III-600,00 lei

şi Suma totală pe
probă
1200,00 lei

1500,00 lei

1800,00 lei

1200,00 lei

1500,00 lei

1800,00 lei

1200,00 lei

1500,00 lei

1800,00 lei

2100,00 lei

2100,00 lei

Volei
/femei/
Volei
/bărbaţi/

I-800,00 lei
II-700,00 lei
III-600,00 lei
I-700,00 lei
II-600,00 lei
III-500,00 lei

2100,00 lei

1800,00 lei

Volei -Cupa „A.Colosov”

7000,00 lei

Mini- fotbal
Copii (pînă la 10 ani)

I-600,00 lei
II-500,00 lei
III-400,00 lei
Mini-fotbal
I-700,00 lei
Juniori
II-600,00 lei
III-500,00 lei
Mini-fotbal
I-800,00 lei
Maturi
II-700,00 lei
III-600,00 lei
Cupa transmisibilă pentru I-2500,00 lei
participarea activă între II-2000,00 lei
colectivele de muncă
III-1500,00 lei
/întreprinderi,
organizaţii/
Premierea celor mai buni
sportivi
Cupa „D.Şciogoliov”
I -2500,00 lei
FOTBAL
II-1500,00 lei
III-1000,00 lei
Cupa „Primarului”

1500,00 lei

Turneul ”Veteranilor” la I-550,00 lei
ȘAH
II-450,00 lei
III-300,00 lei
Arbitrajul
25 arbitri x 400,00
lei
Suma totală a premiilor
la toate competiţiile
sportive
Diplome
100 buc x 10,00 lei

1300,00 lei

În total

75600,00 lei

Secretar interimar al Consiliului

Comitetul organizatoric

1800,00 lei

2100,00 lei

6000,00 lei

10000,00 lei
5000,00 lei

8000,00 lei

10000,00 lei
74600,00lei

1000,00 lei
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GRAFICUL
petrecerii Spartachiadei sportive "Sănătate"
în oraşul Cricova în perioada 02.03.2019 - 27.10.2019
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.

Data petrecerii

Proba sportivă

Localul petrecerii

02.03.2019

Joc de dame
Juniori / băieţi şi fete /
Joc de dame
Maturi / bărbaţi şi femei /
Şah
Juniori /băieţi şi fete /
Şah / preliminări /
Maturi / bărbaţi şi femei /
Şah final
Fotbal- Copii, Juniori, Seniori

Școala de Arte
/Clubul de șah/
Școala de Arte
/ Clubul de șah /
Școala de Arte
/ Clubul de șah /
Școala de Arte
/ Clubul de șah /

03.03.2019
09.03.2019
10.03.2019
16.03.2019

Tenis (Băieţi, Fete)

6.

23.03.2019

7.

24.03.2019

Tenis(bărbați, femei)

8.

30.03.2019

ȘAH (Cupa Veteranilor)

9.

30.03.2019

10.
11.

Baschet / femei/
Baschet /bărbaţi /

31.03.2019

Volei/femei/

06.04.2019

Gimnaziul nr.77
/terenul sportiv/
Liceul teoretic „A.Mateevici”/
/sala sportivă /
Liceul teoretic „A.Mateevici”/
sala sportivă /
Școala de Arte
Liceul teoretic „A.Mateevici”
/sala sportivă /
Liceul teoretic „A.Mateevici”
/sala sportivă /
Liceul teoretic „A.Mateevici”
/sala sportivă /

12.

07.04.2019

Volei /bărbaţi/

Liceul teoretic „A.Mateevici”
/sala sportivă /

13.

14.04.2019

Volei
Cupa „A.Colosov„

Liceul teoretic „A.Mateevici”
/sala sportivă /

14.

11.08.2019

15.

01.09.2019 27.10.2019

Cupa „D.Sciogoliov” Fotbal Ridicarea greutăţilor /bărbaţi/
Cupa „Primarului” (fotbal)

Secretar interimar al Consiliului

Comitetul organizatoric

Stadionul orăşănesc Cricova
Stadionul orăşănesc

