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ORDIN
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea
concursului municipal „Ploaia de stele”
în conformitate cu Planul complex de activitate a Direcţiei generale educaţie,
tineret şi sport, în baza Regulamentului concursului „Ploaia de stele” şi în
scopul educaţiei estetice a copiilor, promovării tinerelor talente, se emite următorul
ORDIN:
1. Secţia educaţie şi tineret (dna L.Crudu) va organiza şi desfăşura etapa
municipală a concursului „Ploaia de stele” conform Regulamentului la data de 10
aprilie 2016, în incinta LTPA „M.Berezovschi”, iar Gala Laureaţilor - la data de 22
mai 2016 în incinta Centrului de Cultură şi Artă „Ginta Latină”.
2. Colaboratorii DGETS (dnele R.Stratulat, R.Tataru, G.Gîrbea, S.Nazaria,)
în parteneriat cu Centrele de creaţie cu profil estetic (dnele R.Guţul, Iu.Gîrlea,
A.Culeac, A.Rusu, dl A. Cocean):
2.1. vor organiza şi desfăşura concursul „Ploaia de stele” în perioada februarie martie 2016, la nivel de sector, conform graficului:
sl Botanica - 11,12 martie, în baza LT „M.Grecu”, ora 13.00;
sl Buiucani - 27 .februarie, în baza LTPR „M.Marinciuc”, ora 10.00;
sl Centru - 11 februarie, în baza CCC „Floarea Soarelui”, ora 14.00;
sl Ciocana -10 martie, în baza Şcolii primare nr. 83, ora 13.00;
sl Rîşcani - 26 februarie, în baza LT „N.Milscu-Spătarul”, ora 13.00.
2.2. vor delega deţinătorii Premiului Mare şi Locului I a concursului „Ploaia de
stele” la etapa municipală care va avea loc la data de 10 aprilie 2016 în incinta LTPA
„M.Berezovschi”, conform graficului:
sl Ciocana - ora 12.00;
sl Centru - ora 13.00;
sl Botanica - ora 14.00;
sl Buiucani - ora 15.00;
sl Rîşcani - ora 16.00.
3. Conducătorii instituţiilor de învăţămînt general:
3.1.
vor asigura prezenţa spectatorilor la Gala Laureaţilor din fiecare instituţie
participantă la concursul municipal;

3.2.
vor numi responsabili de viaţa şi sănătatea copiilor profesorii - însoţitori/
directorii adjuncţi pentru educaţie din instituţiile de învăţămînt general participante la
concurs.
4. Directorul LTPA „M.Berezovschi” (dl V.Berezovschi) va crea condiţii
optime pentru buna desfăşurare a concursului municipal.
5. Contabilităţile centralizate din sectoare (dnele V.Cocol, L.Badiuc, M.Cuşnir,
M. Calaida, M.Bivol) vor suporta cheltuielile legate de desfăşurarea etapei de sector a
concursului „Ploaia de stele” în sumă de a cîte 2000 lei.
6. Contabilitatea centralizată a DGETS (dna T.Popova) va asigura finanţarea
concursului conform devizului de cheltuieli (se anexează).
7. Se numeşte responsabil de buna organizare şi desfăşurare a activităţilor date
dna Galina Gîrbea, specialist principal/metodist.
8. Se numeşte responsabil de îndeplinirea prevederilor prezentului ordin dna
L.Crudu, şefa secţiei educaţie şi tineret a DGETS.
9. Controlul îndeplinirii prezentului ordin îi revine dnei V. Cujba, şef adjunct al
DGETS.

G. Gîrbea,
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