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ORDIN
Cu privire la organizarea şi
desfăşurarea concursului
In tem eiul ordinului M inisterului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii M oldova nr.
342 din 22.03.2018, în conform itate cu Programul activităţilor extraşcolare în învăţământul
general pentru anul 2018 şi în scopul asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a concursului,
emit următorul
ORDIN:
1. Se organizează Concursul Naţional „M ediul local şi dezvoltarea durabilă” în două etape, după
cum urmează:
I etapă, m unicipală (22 martie - 20 aprilie 2018), care include:
perioada de depunere a probelor de concurs - 22 martie-13 aprilie 2018;
perioada de evaluare a probelor de concurs - 16-20 aprilie 2018;
perioada de afişare a rezultatelor etapei m unicipale - 20 aprilie 2018.
II etapă, republicană (23 aprilie-20 mai 2018), care include:
perioada de depunere regulam entară a ofertelor de participare - 23-27 aprilie 2018;
perioada de evaluare a ofertelor de participare - 27 aprilie -1 5 mai 2018;
perioada de susţinere publică a proiectelor încadrate în finală - 19-20 mai 2018;
perioada de afişare a rezultatelor etapei republicane - 20 mai 2018;
festivitatea de prem iere - 20 mai 2018.
2. Se'aprobă juriul concursului (anexa 1).
3. Directorii instituţiilor de învăţăm ânt secundar, ciclul I şi ciclul II din municipiu:
3.1 vor aduce la cunoştinţă cadrelor didactice şi elevilor prevederile prezentului ordin şi
regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional (ataşat);
3.2. vor asigura depunerea regulam entară a ofertelor de participare şi proiectelor de concurs la
adresa de e-mail: svaxinti@ m ail.ru.
4. Responsabil de îndeplinirea prevederilor prezentului ordin se desem nează T. Demcenco, şef
interimar al direcţiei inspecţie şcolară.
5. Controlul realizării prevederilor ordinului emis revine S. Axînti, şe f adjunct interimar,
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