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9-7/
ORDIN

Cu privire la punerea în aplicare a
Deciziei CA nr. 8/10 din 20.06.2018
In conformitate cu Decizia Consiliului de Administraţie nr.8/10 din
20.06.2018, conform Planului complex de activitate al Direcţiei generale
educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău, pentru anul de studii
2017 - 2018, Secţia Informare şi relaţii cu comunitatea organizează etapa
municipală a Concursului internaţional de recital din lirica eminesciană „La
Putna”, care se va desfăşura pe data de 22 iunie 2018, ora 13:00 la Centrul
Academic „Mihai Eminescu” (bulevardul Dacia, nr. 20, sectorul Botanica).
Concursul face parte din proiectul internaţional „Trasee eminesciene” şi are
următoarele obiective: promovarea operei eminesciene în rândul elevilor din
Bucovina, din Regiunea Cernăuţi şi din municipiul Chişinău, conştientizarea în
rândul elevilor a importanţei studierii operelor lui Mihai Eminescu, realizarea
unui pelerinaj scriitoricesc în Bucovina, prin locurile care sunt legate într-un fel
sau altul de poetul Mihai Eminescu.
Concursul este destinat elevilor claselor a V il-a - a IX-a din instituţiile de
învăţământ din municipiul Chişinău.
Elevii laureaţi, 6 la număr (locurile I, II, II şi menţiunile I, II, III) vor
beneficia de o excursie pe urmele lui Mihai Eminescu, în perioada 13-14 august
2018, în România. De asemenea, vor fi oferite încă 4 menţiuni.
In scopul organizării şi desfăşurării eficiente a acţiunii nominalizate, emit
următorul ORDIN:

1. Secţia Informare şi Relaţii cu Comunitatea (responsabil E. Vorotneac, şef) şi
Secţia Educaţie şi tineret (responsabil S. Canaţui, şef interimar):
1.1 vor mediatiza evenimentul prin intermediul site-ului www.chisinauedu.md şi
a altor surse media;
1.2 vor informa instituţiile de învăţământ general din municipiu despre
posibilitatea de a participa la concurs;
1.3 vor monitoriza activitatea de premiere în cadrul concursului;
1.4 vor promova şi mediatiza rezultatele concursului în comunitate.
2. Se aprobă regulamentul concursului (Anexa nr. 1).
3. Contabilitatea centralizată a DGETS (responsabil T. Popova) va aloca
mijloace financiare necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a
activităţii nominalizate planificate pentru luna ianuarie (Anexa nr.2).
4. Se aprobă componenţa juriului (Anexa nr. 3).
5. Se confirmă lista participanţilor la etapa municipală, care s-au înregistrat la
adresa de e-mail: irc.chisinau@gmail.com până la 20 iunie 2018.
6. Se numeşte responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin, Elena
Vorotneac, şef secţia Informare şi Relaţii cu Comunitatea.
7. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin mi-1 asum.

Ex.: Eugenia Antoci, 022 235275
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REGULAMENTUL
Concursului internaţional de recital
din lirica eminesciană „La Putna”
I.

NOŢIUNI GENERALE

Concursul internaţional de recital este dedicat marelui poet Mihai
Eminescu şi se organizează de secţia Informare şi relaţii cu comunitatea sub
egida Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal
Chişinău în luna iunie. Concursul este destinat elevilor din clasele a Vil-a - a
Xl-a din instituţiile de învăţământ general din municipiul Chişinău, face parte
din proiectul internaţional „Trasee eminesciene”, susţinut de Consiliul Judeţean
Suceava, Centrul Cultural „Bucovina”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava,
Mănăstirea Putna şi Centrul pentru Susţinerea Tradiţiilor Bucovinene. Partener
local - Centrul Academic International Eminescu.
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II.

OBIECTIVELE CONCURSULUI

- Cultivarea expresiei artistice a cuvântului;
- Propagarea unui repertoriu de valoare din literatura naţională în instituţiile de
învăţământ din municipiul Chişinău;
- Promovarea operei eminesciene în rândul elevilor din Bucovina, din Regiunea
Cernăuţi si din Chişinău;
- Conştientizarea în rândul elevilor a importanţei studierii operelor lui Mihai
Eminescu;
- Realizarea unui pelerinaj scriitoricesc în Bucovina, prin locurile care sunt
legate într-un fel sau altul de poetul Mihai Eminescu.
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III.

“

MODUL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI

La concursul internaţional de recital pot participa elevi din instituţiile de
învăţământ general din municipiul Chişinău.
Concursul se organizează în trei etape:
Etapa I-i - elevii se vor înregistra la adresa de e-mail: irc.chisinau@gmail.corn
până pe data de 20 iunie 2018, indicând: numele/prenumele, instituţia, clasa şi
poezia pe care o vor recita.
Etapa a Il-a - etapa municipală a Concursului internaţional de recital din lirica
eminesciană „La Putna”, care se va desfăşura pe data de 22 iunie 2018,
începând cu ora 13:00 la Centrul Academic „Mihai Eminescu” (bulevardul
Dacia, nr.20, sector Botanica).
Etapa a IlI-a - festivitatea de premiere în cadrul Mănăstirii Putna (unde vor
recita poezii din creaţia eminesciană la bustul poetului, împreună cu elevi din
România şi Ucraina), la 13 - 14 august 2018.
IV.

CONDIŢII DE PARTICIPARE
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La concurs pot participa elevii care îşi fac studiile în instituţiile de învăţământ
general secundar (clasele a VH-a - a Xl-a).
V.

CRITERII DE APRECIERE

Pentru aprecierea concurenţilor şi determinarea învingătorilor în concurs,
va fi ales un juriu în componenţa căruia vor fi întruniţi specialişti în domeniu.
Juriul va aprecia:
- dicţia şi pronunţarea;
- ritmurile variate de vorbire, expresivitatea rostirii artistice;
- ţinuta scenică;
- valoarea artistică a textelor selectate;
- originalitatea.
VI.

DISPOZIŢII FINALE
_

A

In cadrul concursului, 10 elevi laureaţi (locurile I, II, III şi menţiunile I, II şi III)
vor beneficia de o excursie în România, în perioada 13-14 august 2018.

E lena VOROTNEAC,
ş
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