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ORDIN

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea
concursului municipal „Din istoria neamului”
cu genericul „Frumos şi sfânt în Casa Mare”
în conformitate cu Planul complex de activitate al Direcţiei generale educaţie, tineret
şi sport pentru anul de studii 2017 - 2018, conform deciziei Consiliului municipal
Chişinău nr. 15/1 din 22.12.17 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe
anul 2018 în lectura a doua şi corelarea acestuia”, în legătură cu omagierea a 90 de ani
de la naşterea scriitorului Ion Druţă şi în scopul valorificării şi promovării creaţiei
acestuia care a contribuit la dezvoltarea valorilor naţionale şi general-umane, se emite
următorul ORDIN:
1. Direcţia educaţie şi tineret (Crudu L.) va organiza şi desfăşura etapa municipală
a concursului municipal „Din istoria neamului” cu genericul „Frumos şi sfânt în Casa
Mare”, conform Regulamentului în vigoare, la data de 02 martie 2018, ora 14.30, 03
martie 2018, ora 10.00, în incinta IPLT „Ginta Latină” şi Gala Laureaţilor la data de 17
martie 2018, ora 14.00, în incinta Centrului de Cultură şi Artă „Ginta Latină”.
2. Colaboratorii direcţiei educaţie şi tineret: Stratulat R., Tataru R„ Grajdari M. vor
contribui la buna organizare a spectacolului de Gală a Laureaţilor la data de 17 martie
2018, ora 14.00, în incinta Centrului de Cultură şi Artă „Ginta Latină”.
3. Colaboratorii DGETS: Stratulat R., Tataru R„ Gîrbea G„ Nazaria S. în
parteneriat cu directorii Centrelor de creaţie cu profil estetic Guţul R„ Gîrlea Iu., Culeac
A., Cocean A., Oxente G.:

3.1. vor organiza şi desfăşură concursul municipal „Din istoria neamului” cu
genericul „Frumos şi sfânt în Casa Mare” în perioada 08 - 25 februarie 2018, la nivel
de sector, conform graficului:
sl Botanica - 20 februarie 2018, 22 februarie 2018, în baza IPLT „N.Iorga”, ora 14.30;
sl Buiucani - 8, 9 februarie 2018, în baza LT „A.Cehov”, ora 13.00;
sl Centru - 25 februarie 2018, în baza LTPA „N.Sulac”, ora 11.00;
sl Ciocana - 23 februarie 2018, ora 14.30, 24 februarie 2018, ora 10.00, în baza IPLT
„Olimp”;
sl Rîşcani - 23 februarie 2018, în baza LT „L.Blaga”, ora 14.00.
3.2. vor delega participanţii şi echipele învingătore (locul I) la etapa municipală,
care se va desfăşura la data de 02 martie 2018, ora 14.30, 03 martie 2018, ora 10.00, în
incinta IPLT „Ginta Latină”.
4. Conducătorii instituţiilor de învăţământ secundar general şi extraşcolar:
4.1. vor prezenta conform Regulamentului în vigoare creaţiile proprii (eseu),
posterele la DGETS, bir. 22, de la data de 13 până la 15 februarie 2018;
4.3. vor contribui la asigurarea prezenţei spectatorilor la Gala Laureaţilor din
fiecare instituţie participantă la concursul municipal;
4.4. vor numi responsabili de viaţa şi sănătatea copiilor profesorii - însoţitori/
directorii adjuncţi pentru educaţie din instituţiile de învăţământ secundar general,
participante la concurs.
5. Directorul IPLT „Ginta Latină” (dna N.Juc) va crea condiţii optime pentru buna
desfăşurare a concursului municipal.
6. Contabilităţile centralizate din sectoare (Calaida M„ Badiuc L., Cocol V.,
Jerman N., Bularga N„ interimar,) vor suporta cheltuielile legate de desfăşurarea etapei
de sector a concursului „Din istoria neamului” cu genericul „Frumos şi sfânt în Casa
Mare”, în sumă de a câte 5000 lei.
7. Contabilitatea centralizată a DGETS (Popova T.) va asigura finanţarea
concursului municipal „Din istoria neamului” cu genericul „Frumos şi sfânt în Casa
Mare”, conform devizului de cheltuieli (se anexează).
8. Se numeşte responsabil de îndeplinirea prevederilor prezentului ordin
Gîrbea G„ specialist principal/metodist.
9. Controlul executării prezentului ordin se desemnează Crudu L„ şef direcţie
educaţie si tineret în cadrul DGETS.
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Ş ef interim ar,
N egrei Viorica
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C O N CU RSU LU I M U N IC IPA L
„D in istoria neam ului” cu genericul „Frum os şi sfânt în Casa M are”
I. Noţiuni generale
C oncursul m unicipal „D in istoria neam ului” cu genericul „Frum os şi sfânt în C asa
M are” este desfăşurat de D irecţia generală educaţie, tineret şi sport (ediţia a VH-a).
II. O biectivele concursului
- om agierea a 90 de ani de la naşterea scriitorului Ion D ruţă şi revalorificarea
operei acestuia;
- identificarea, evaluarea cunoştinţelor, abilităţilor şi aptitudinilor elevilor
referitor la viaţa şi activitatea literară a scriitorului şi încurajarea elevilor cu
aptitudini creative;
- sensibilizarea, valorificarea şi popularizarea valorilor naţionale şi generalum ane în baza creaţiei literare a scriitorului Ion Druţă;
- form area şi dezvoltarea conştiinţei naţionale;
- aprecierea contribuţiei sem nificative a operei literare în educaţia tinerei
generaţii;
- educarea sim ţului frum osului, cultivarea spiritului critic la elevi prin
interm ediul creaţiei literare, m uzicii şi artei plastice;
- susţinerea şi prom ovarea tinerelor talente.
III. M odul de organizare a concursului
Concursul este organizat de către D irecţia generală educaţie, tineret şi sport
pentru elevii claselor I - a X II-а din instituţiile de învăţăm ânt general secundar şi
extraşcolar din m unicipiul Chişinău.
Concursul se desfăşoară în trei etape:
- Etapa I - în instituţiile de învăţăm ânt secundar general şi extraşcolar până la
15 februarie 2018 (8 probe).
L a etapa de sector, participă deţinătorii Prem iului M are şi locului I conform
procesului verbal al m em brilor juriului din unităţile şcolare.
- Etapa a Il-a - etapa de sector se organizează de la 01 februarie până la 25
februarie 2018.

Concursul se desfăşoară la nivel de sector de către C entrele de creaţie a copiilor
în parteneriat cu specialiştii principali/m etodişti, responsabili de activitatea
extraşcolară la 4 probe: m edalionul literar-m uzical, concursul m uzical, recitalul în
proză, duelul intelectual.
Procesele verbale vor fi prezentate de către

C entrele de creaţie a copiilor în

term en de o zi de la desfăşurarea concursului la D G ETS, biroul nr. 22 (G îrbea G.).
- E tapa a I ll-а, etapa m unicipală, este organizată de D G ETS la data de 02
m artie 2018, ora 14.30, 03 m artie 2018, ora 10.00, în incinta IPLT „G inta Latină” .
L a etapa m unicipală participă deţinătorii locului I de la etapa precedentă.
La etapa m unicipală se includ urm ătoarele probe: concursul „Creaţie proprie”
(eseu), concursul posterelor care se vor prezenta la D G ETS în perioada 1 3 - 1 5
februarie 2018.
- G ala L aureaţilor se va desfăşura în incinta Centrului de Cultură şi A rtă „G inta
Latină” la data de 17 m artie 2018. La G ala L aureaţilor participă deţinătorii locului I
de la etapa m unicipală.
în cazul când aceeaşi piesă m uzicală sau acelaşi fragm ent din creaţia literară a
m arelui scriitor vor fi prezentate de deţinătorii locului I din m ai m ulte unităţi şcolare,
decizia privind participarea lor la G ala L aureaţilor aparţine preşedintelui juriului.
IV. C ondiţiile de participare
Echipele vor reflecta tem a concursului „D in istoria neam ului” cu genericul
„Frum os şi sfânt în C asa M are”, dedicat om agierii a 90 de ani de la naşterea
scriitorului Ion D ruţă prin urm ătoarele probe:
Proba I
Concursul „M edalion literar-m uzical” cu genericul „Frum os şi sfânt în
Casa M are a neam ului”
Fiecare echipă va prezenta un m edalion literar-m uzical cu genericul „Frum os şi
sfânt în C asa M are a neam ului”
L a această probă participă echipa învingătoare, deţinătorii locului I pentru
fiecare treaptă de şcolaritate din unitatea şcolară (conform categoriilor de vârstă a
elevilor din clasele I - a IV-a, clasele a V -a - IX-a, clasele a X -a - a XH-a).
Participanţii vor m onta fragm ente în baza operei literare a scriitorului sau
fragm ente adaptate operei, pot utiliza fragm ente din piese m uzicale (cântece populare,
rom anţe, doine, cântece de estradă) despre valorile general-um ane, im prim ări video,
fragm ente din film e docum entare, poze, pow er point, expoziţie de carte.

Se vor lua în consideraţie ţinuta vestim entară, valoarea artistică a m esajului,
scenografia (elem entele de decor), varietatea genurilor, precum şi erudiţia, fantezia,
plasticitatea, ţinuta scenică, accesoriile necesare.
La această probă, participă echipa şi, la necesitate, se admite im plicarea
suplem entară a elevilor din alte trepte de şcolaritate.
D urata prezentării până la 12 minute.
Se va anexa copia procesului verbal a com isiei de jurizare din unitatea şcolară.
Proba a 11-a
Concursul m uzical cu genericul „M uzica, un nesfârşit ospăţ al valorilor”
La concurs pot participa tinerii interpreţi (solişti), duete şi grupuri vocale din
clasele I - a X II-а din instituţiile de învăţăm ânt secundar general şi extraşcolar din
m unicipiu.
Participanţii vor interpreta o piesă m uzicală în lim ba rom ână despre valorile
general-um ane: plai, lim bă, istorie, părinţi, fam ilie, casa părintească, tradiţii şi
obiceiuri, despre dragoste (conform particularităţilor de vârstă) etc. (cântec popular,
rom anţă, doină, baladă, cântec de estradă).
Este perm isă interpretarea atât cu acom panim ent instrum ental live (unul sau
mai m ulte instrum ente), cât şi pe negativ (pe suport CD, stick)
Concursul se va desfăşura în 2 secţiuni:
- interpretare solo;
- inteipretare în duet, grup vocal.
C oncurenţii vor fi apreciaţi conform nivelului de interpretare, conform
categoriilor de vârstă a elevilor din clasele I - a IV-a, a V -a - a IX-a, a IX -a - a X H -a”
si secţiunilor.
Proba a IlI-a
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C oncursul „R ecital în proză” cu genericul „D uc vorba în lum e aşa cum
îm i vine: cu rădăcini, cu ram uri, cu frunze cu t o t ...” (I.D ruţă)
(fragm ente din creaţia literară a lui Ion D ruţă)
La această probă pot participa deţinătorii locului I, conform categoriilor de
vârstă a elevilor din clasele a IX -a - a X-a, a X l-a - a XH-a)
D urată recitalului până la 5 min.
Se va anexa copia procesului verbal a com isiei de jurizare din unitatea şcolară.
Proba a IV a
Concursul „D uel intelectual” cu genericul „N esfârşita lum e de întrebări
din creaţia lui I.D rută.
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Se vor testa cunoştinţele elevilor referitor la viaţa şi activitatea literară a
scriitorului conform categoriilor de vârstă a elevilor din clasele a IX -a - a X-a, a X l-a
- a X ll-a.
Participă la această probă deţinătorii locului I (câte un elev de la fiecare
categorie) din unităţile şcolare.
Se va anexa copia procesului verbal a com isiei de jurizare din unitatea şcolară.
Proba a V-a
Concursul „C reaţie proprie” (eseu) cu genericul „O pera druţiană, un
izvor nesecat de om enie, bunătate si credinţă”
Participanţii vor reflecta în creaţiile proprii (eseu) subiectul propus.
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La această probă pot participa deţinătorii locului 1 din clasele a IX -a - a X-a, a
X l-a - a X ll-a.
M aterialele vor fi prezentate la DGETS în biroul nr. 22, de la data de 13 până
la 15 februarie 2018 şi vor conţine num ele, prenum ele, clasa, profesorul, unitatea
şcolară.
Se va anexa copia procesului verbal a com isiei de jurizare din unitatea şcolară.
Proba a V l-a
C oncursul posterelor cu genericul „O pera druţiană e copacul ce fream ătă
în sufletul om ului”
L a această probă pot participa deţinătorii locului I din clasele a V -a - IX-a,
clasele a X -a - a X II-а şi vor prezenta câte un poster pe form atul A2, care va conţine
paşaportul lucrării - num ele, prenum ele elevului, clasa, unitatea şcolară, profesorul
(pe partea dreapta a lucrării) şi denum irea fragm entului în baza căreia a fost elaborat
posterul.
Posterele vor fi prezentate la DGETS de la data de 13 până la 15 februarie 2018,
în biroul nr. 22. L ucrările prem iante

vor fi expuse într-o expoziţie la data de 17

m artie 2018 la Centrul de C ultură şi A rtă „G inta L atină”.
Se va anexa copia procesului verbal a com isiei de jurizare din unitatea şcolară.
Notă: Lucrările care nu vor corespunde form atului şi tem ei nu vor fi apreciate.
V. Criterii de apreciere
1. M em brii juriului vor aprecia:
- originalitatea creaţiilor proprii (eseu), posterelor, m edalioanelor literar-m uzicale;
- m ăiestria interpretativă;
- valoarea artistică a m esajului, erudiţia, fantezia, plasticitatea;
- ţinuta scenică, varietatea genurilor;
- vestim entaţia, scenografia (elem entele de decor).

2. P rem ierea învingătorilor se va efectu a în baza deciziei juriului, conform
R egulam entului în vigoare, se vor acorda diplom e şi prem ii băneşti.
3. Juriului i se perm ite să intervină cu m odificări în m o d alitatea
de rep artizare a prem iilor, m enţinând sum a indicată în devizul de cheltuieli.
4. D esfăşurarea concursului prevede cheltuieli p e n tru re m u n e rare a
juriului, sonorizare, regie, scenografie, conform devizului de cheltuieli.
G.Gîrbea, specialist principal/metodist, 022 201627

