REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET
ŞI SPORT
str. M itropolit D o so fte i, 99, m unicipiul Chişinău, R epublica M o ld ova, M D -2 7 0 4 ;
tel.: (0 2 2 ) 2 0 1 -6 0 1 , e-m ail: d getsm u n @ gm ail.com

Cu privire la participarea
elevilor la M aratonul Internaţional
„Chişinău 2018”

02166791

ORDIN

în scopul propagării m odului de viaţă sănătos, dezvoltării spiritului
competitiv, a calităţilor volitive, fizice şi intelectuale ale elevilor, în temeiul
demersului Asociaţiei Obşteşti Clubul Sportiv „Sporter” nr. 19/506 din 06.09.18
cu privire la organizarea ediţiei a IV-a a M aratonului Internaţional „Chişinău2018”, emit următorul

ORDIN:
1. Se permite la 30 septembrie 2018 participarea elevilor din instituţiile de
învăţăm ânt general secundar la M aratonul Internaţional „Chişinău-2018”,
startul căruia va avea loc în Piaţa M arii Adunări N aţionale (com isia de
validare - 8.00-9.30; deschiderea oficială a com petiţiilor - 9.45; startul 10.00, cursa Fun Run pentru elevi - 1500 m e tri).
2. Se recom andă conducătorilor instituţiilor de învăţăm ânt general secundar de
a delega câte o echipă de elevi în num ăr de 50 băieţi şi 50 fete (vârsta
participanţilor: de la 14 ani şi mai mari) şi doi profesori conducători de
echipă, pentru participare la acţiunea sportivă nom inalizată.
3. Se aprobă orarul şedinţelor cu profesorii conducători de echipe, după cum
urmează:
SI Botanica, Centru - 18.09.17, ora 15.00, LT „D .Cantem ir” (bdul.Dacia
28/3);
SI Buiucani - 21.09.17, ora 16.00, IP LT „A .Cantem ir” (str.T.Ciorbă, 5);
SI Râşcani, Ciocana - 25.09.17, ora 15.00, LT „L.Blaga” (str.A.Russo, 10);
4. Se numesc responsabili de viaţa şi securitatea participanţilor la M aratonul
Internaţional „Chişinău-2018”, profesorii conducători ai echipelor şi colegiul
de arbitri.
5. Se pune în sarcină L.Hîncu, specialist principal la educaţia fizică, în perioada
29 septembrie - 30 septembrie 2018,în comun acord cu AO Clubul Sportiv

„Sporter” activităţile prealabile de pregătire şi de desfăşurare a M aratonului
Internaţional „Chişinău-2018”.
6. Se desem nează responsabil de executarea prevederilor prezentului ordin
L.Hîncu, specialist principal al DGETS.
7. Se desem nează responsabil de controlul realizării prevederilor prezentului
ordin T.Demcenco, responsabil de activitatea direcţiei inspecţie şcolară a
DGETS.
8. M onitorizarea executării prezentului ordin revine V.Negrei, şef adjunct al
DGETS.

L.Hîncu, 022-22-76-97
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