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DIRECŢIA EDUCAŢIE

ŞEFUL DIRECŢIEI EDUCAŢIE

Republic of Moldova. Sîngerei District Council. Education Department. 
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MD-6201, Republica Moldova, or. Sîngerei, str. Independenţei 111 
tel/fax.: (0262) 2-69-32, email: directieuvmail.ru; wvvw.desiimerei.ucoz.com

din 19.03.2018 nr. 145

Cu privire la organizarea şi desfaşurarea etapei
raionale a concursului „Cântecul Popular Pascal” -  ediţia anului 2018.

în baza cerinţelor Regulamentului Concursului raional al Cântecului Popular 
Pascal, aprobat prin decizia Consiliului Consultativ al DE Sîgerei nr. 1/1 din 
25.05.2010, proiectului de activitate al DE pentru anul de studii 2017-2018 şi al 
proiectului de activitate pentru lina aprilie curent, emit următorul

ORDIN :

1. A desfaşura etapa raională a Concursului „CântecuI Popular Pascal”- ediţia 
anului 2018 la 21.04.2018 ora 9.00, ET „D.Cantemir” Sîngerei.

2. A aproba componenţa membrilor juriului după cum urmează:
• Ţăruş Livia, specialistprincipal-metodist,

preşedintele juriului. /,•
• Roşca Ion, şeful Centrului Metodic Raional.
• Guzun Maxim, prot.-mitrofor,protopop de Sîngerei,

profesor de reiigie L T ,, Olimp ” Sîngerei.
• Cioraru Constantin, profesor de educatia muzicală,

gim.„M. Dolgan” Petrovca.
• Clipca Lucia, profesor de limba şi Iiteratura română

LT„I.  Creangă” Rădoaia.
• Tolmaci Rodica, conducătorul ansamblului vocal,

CCA Sîngerei.

3. A aproba graficul de evaluare în scenă a colectivelor etnofolclorice din 
instituţiile de învăţămînt după cum urmează:

• 09.00 -11.00 Zona Rădoaia.
• 11.00 -12.30 Zona Biruinţa.
• 12.30 -14.30 Zona Chiscăreni.
• 14.30 - 17.00 Zona Centru.



4. Managerii instituţiilor de învăţământ:
• Vor prezenta oferta şi programul de evoluare - pînă la 13.04.2017, 

dnei Livia Ţăruş, specialist principal-metodist.
• Vor asigura colectivele cu transport tur-retur.
• Vor numi prin ordin responsabil de securitatea vieţii şi sănătăţii 

copiilor pe tot parcursul zilei de 21.04.2018.

5. Centrul metodic raional (dl. Roşca Ion):
• Va acumula ofertele (Anexa nr.l) şi va contribui la rezolvarea 

problemelor organizatorice.
• Va elabora Fisa de evaluare a concursului.5

• Va asigura îndeplinirrea cerinţilor Regulamentului de către membrii 
juriului concursului.

• Va efectua totalurile concursului în baza procesului-verbal al juriului.
• Va prezenta spre aprobare Nota Informativă şi proiectul ordinului 

respectiv.
• Va informa managerii şcolari despre totalurile concursului în cadrul 

consfatuirii din luna mai 2018.
• Va pregăti Diplomele de Merit, conform cerinţelor Regulamentului.
• Va asigura prezenţa lucrătorului medical în perioada 09.00 -  17.00.
• Va propune 2 săli pentru colectivele etnofolclorice de a avea 

posibilitatea să-şi schimbe costumele.
• Va asigura ordinea şi serviciul profesorilor în LT „D.Cantemir”.
• Va organiza activitatea bufetului în perioada 09.-17.00.

6. Contabilitatea DE (dna Chira Svetlana):
• Va fmanţa procesul de organizare şi desfaşurare a concursului conform 

devizului de cheltuieli (anexa nr. 2).
• Va elibera premianţilor premiile şi menţiunele băneşti în baza 

Procesului-Verbal al juriului, pînă la 26.05.2018.

7. Va asigura îndeplinirea prevederilor prezentului ordin dna Livia Ţăruş, 
specialist principal-metodist al DE Sîngerei.

8. Va monitoriza procesul de îndeplinire a cerinţelor respective dl.Ion Roşca, 
Şeful Centrului Metodic al DE Sîngerei.

Mariana CALIN

Tel: 0262 81319

/  Şef DE Sîn

Ex.: Livia Ţăruş, specianxfŢWmcipal-metodist



Anexa nr.i 
Ord. DE Sîngerei nr. 145 
din 19.03.2018

Ofertă de participare la etapa raională 
a concursului „Cântecul Popular Pascal” - 

ediţia anului 2018

Instituţia, localitatea _____________

Coducătorul formaţiei ______________

Numărul participanţilor _____________

în program:

1.

2.

3.

• •  •

Numele, prenumele solistului (dacă este)

1. _________________________________

2.

Direct. instituţiei N.P.



Anexa nr.2 
Ord. DE Sîngerei nr.145 
din 19.03.2018.

Devizul de cheltuieli
Pentru promovarea concursului raional 

„Cântecul Popular Pascal”- ediţia anului 2017.

Data desfăşurării: 21.04.2018
Locul desfăşurării: LT „D.Cantemir” or. Sîngerei
Timpul desfăşurării: 9.00- 17.00
Responsabil de desfăşurare, participare: dna Livia Ţăruş, specialist principal-

metodist al DE Sîngerei.

Cheltuieli:

Colectivul laureat al concursului -  Diplomă de merit, 500 leipremiu. 
Locul I - Diplomă de merit, 400 leipremiu.
Locul II - Diplomă de merit, 300 lei premiu.
Locul III - Diplomă de merit, 200 leipremiu.
6 (şase) menţiuni - Diplomă de merit, a câte 100 lei.

/\
In total suma de 2000 (clouâ m ii) lei.

t;

Mariana CALIN

Ex: Livia Ţăruş, specialist principal -  metodist. 
Tel: 0 262 8 13 19


