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Мл л Л
ORDIN

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului
municipal la Lim ba şi literatura rom ână (şc.naţ.)
pentru juniori, ediţia „Dum itru M atcovschi”

întru realizarea acţiunilor prevăzute de Planul com plex de activitate a Direcţiei
Generale Educaţie, Tineret şi Sport pentru anul de studii 2014-2015, emit următorul
ORDIN:
1. A organiza şi desfăşura concursul m unicipal la Lim ba şi literatura română
pentru juniori, clasele a V-a - a VUI-a gimnaziu, la 29-30.11.2014, ora 8.30, în
incinta LT „O rizont”, filiala Buiucani, str. Ion Pelivan, 13 A.
2. A aproba Regulam entul concursului m unicipal pentru juniori la lim ba şi literatura
română.
3. A aproba Consiliul m unicipal de coordonare/organizare şi desfăşurare a
concursului şi com isia de evaluare (anexele 1,2).
4. A dm inistraţiile instituţiilor de învăţămînt:
4.1. vor expedia ofertele de participare, în format electronic, conform indicaţiilor din
Regulam ent pînă la 25 noiembrie curent la adresa de e-mail
orizontbuiucani@ gm ail.com şi vor asigura prezenţa participanţilor incluşi în
oferte.
4.2. vor asigură prezenţa m em brilor Consiliului de coordonare, juriului şi comisiei de
contestare conform anexelor, în corespundere cu telefonogram ele transmise.
5. Directorul LT „O rizont” (Sedat Hasan K aracaoglu);
4.1. va asigura condiţiile de desfăşurare a concursului în instituţie;
4.2. va coordona activitatea echipei organizatorice în scopul asigurării bunei
desfăşurări a concursului;
6. Responsabil de îndeplinirea prezentului ordin se desem nează Silvia Gîlcă,
specialist principal la DGETS, secţia inspecţie şcolară.
7. Controlul realizării prevederilor prezentului ordin revine T.M istreanu, şefa direcţiei
inspecţie şcolară la DGETS.
8. M onitorizarea executării prevederilor ordinului emis revine, V.Cujbă, director
g e n e ra l<
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