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Cu privire la organizarea gi desflgurarea
Turnamentului in domeniul Drepturilor Copilului/ Omului

in

conformitate cu planul de activitate al Direcliei Generale invdtlmdnt Cantemir pentru
anul 2020, deciziei nr.02104 din 14.02.2020 a Consiliului de administralie al DGi Cantemir cu
privire la aprobarea Regulamentului de organizare qi desftqurare a Turnamentului privind
drepturile copilului qi Programul activitdlilor extraqcolare in invdfdmdntul secundar, ciclu I gi II,
emit prezentul
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ORDIN:
Se aprobd Regulamentului de organizare

qi funcfionare a Turnamentului privind
drepturile copilului.
2. Se constituie Comitetul de organizare a concursului (Anexa nr.1)
3. A aproba calendarul etapelor Turnamentului raional in domeniul Drepturilor Copilului,
edilia anului 2020 dupd,cum urmeazd:
Etapa locald
19.02.-31.03.2020, in cadrul cdreia va fi selectat qi pregdtit pentru
expedierea in varianta electronicd cel mai reuqit proiect la care au lucrat elevii.
Etapa de preseleclie 01.04-06.04.2020, in cadrul cdreia comisia de concurs va selecta
variantele cele mai reuqite pentru prezentarc qi va anun!arezultatele.
Etapa de participare lafaza de preselecfie - l0 aprilie 2020.
4. Managerii instituliilor de inv5fdmdnt secundar, ciclu I gi II, din raion vor prezenta, pdnd,
la data de 01 .04.2020, rapoartele de monitorizare elaborate de elevi qi dosarele de
participare la etapa raionald la adresa nadejdacoloman@gmail.com.
5. DGi Cantemir va monitoriza organizarca etapei raionale in conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare qi funcfionare a Turnamentului privind drepturile
copilului.
6. DGi Cantemir va prezenta, in termenii stabilifi, in format electronic, dosarele pentru
participare la etapa republican5.
7. Responsabil de realizarea prezentului ordin se pune in sarcina doamnei Coloman
Nadejda, specialist coordonator-metodist, Direclia Generald invdtdmdnt Cantemir.
8. Controlul asupra executdrii prezentului ordin se atribuie domnului Blanaru Gheorghe, qef
DMCFPC, Direclia Generald invd{dmdnt Cantemir.
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