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ORDIN

Cu privire la rezultatele Concursului municipal
’’Laborator de creaţie literară” -2018

/V

In conformitate cu planul complex de activitate al DGETS, cu prevederile
ordinului nr. 69 din 17.01.2018, în perioada 04-31.2018 curent s-a desfăşurat
Concursul municipal ’’Laborator de creaţie literară”-2018 pentru elevii claselor a
VIII-а, a XII-а din instituţiile de învăţământ general secundar din municipiul
Chişinău.
Organizat anual, concursul continuă să promoveze tinerele talente şi
susţinerea elevilor care se dedică scrisului şi profesiunii literare.
La concurs au participat 119 elevi din instituţiile de învăţământ general
secundar din municipiul Chişinău. Conform regulamentului, în ordinea punctajelor
acumulate de participanţi, 6 elevi au ocupat locurile I (2 locuri), II (2 locuri), şi III
(3 locuri), 46 elevi sunt apreciaţi cu menţiune. Anul acesta, deţinătorii locurilor I,
II, III şi menţiune, vor fi motivaţi
prin premiibăneşti şi diplome, iar elevii carenu
au acumulat punctajul necesar premierii,
vor fi motivaţi prin diplome de
participare. Profesorii de limba şiliteratura română vor fi apreciaţi prin certificate
pentru promovarea elevilor talentaţi.
Analizând rezultatele evaluării concursului din 22-29.01.2018, în comun
acord cu hotărârea mebrilor grupului de experţi al Concursului, emit următorul
ORDIN :
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1. Se aprobă lista nominală a elevilor participanţi la Concursul municipal
’’Laborator de creaţii literare” conform Anexei nr. 1
2. Se aduce mulţumire :
2.1 pentru activitate organizatorică înaltă şi contribuţie în desfăşurarea cu
succes a Concursului literar tinerilor din cadrul Consiliului Local al Copiilor şi
Tinerilor, Găluşcă Mihaela, primar CLCT.
2.2 pentru implicare, atitudine şi colaborare profesorilor de limbă română ce au
promovat tinerele talente (Anexa nr. 2)
2.3 pentru implicare şi evaluare obiectivă membrilor grupului de experţi
Alexandra Tănase (profesor de limba şi literatura română din LT ’’Gaudeamus”),
Eugenia Iscenco (profesor de limba şi literatura română din IPLT ’’Universul”) şi
Vlad Caragea (filolog, preşedinte AO ’’Radio DATINA FM).
3. Competenţa de realizare a prezentului ordin se atribuie şefului interimar la
Centrul adolescenţilor din cadrul DGETS Natalia Candu.
4. Controlul realizării prevederii prezentului ordin revine dnei Viorica Negrei, şef
interimar al DGETS.
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