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Cu privire la admiterea elevilor în
învăţământul liceal, sesiunea 2018
în conformitate cu prevederile Metodologiei de admitere a elevilor în
învăţământul liceal, elaborată în temeiul art. 31, alin. (5) al Codului educaţiei nr. 152
din 17 iulie 2014, aprobată prin ordinul ministrului nr. 454 din 7 iunie 2017 “Cu
privire la aprobarea Metodologiei de admitere a elevilor în învăţământul liceal”,
Regulamentului-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi
secundar, ciclul I şi II, aprobat prin ordinul ministrului nr. 235 din 25.03.2016 şi
ordinul ministrului nr. 975 din 25.06.2018 “Cu privire la admiterea elevilor în
învăţământul liceal, sesiunea 2018”, cu scopul organizării şi realizării eficiente a
procesului de admitere în învăţământul liceal pentru anul de studii 2018-2019, emit
următorul ORDIN:
1. Se organizează admiterea regulamentară în învăţământul liceal, sesiunea 2018
în liceele din municipiul Chişinău în strictă conformitate cu prevederile Metodologiei
de admitere a elevilor în învăţământul liceal şi a ordinului ministrului nr. 975 din
25.06.2018 “Cu privire la admiterea elevilor în învăţământul liceal, sesiunea 2018”.
2. Se obligă respectarea calendarului concursului de admitere în învăţământul
liceal pentru anul de studii 2018-2019 după cum urmează:
I etapă (9-27 iulie 2018)
- 9-20 iulie - depunerea actelor pentru înscrierea la concurs;
23-24 iulie - concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs şi stabilirea
listei finale a elevilor admişi în baza mediei de concurs);
* 23 iulie - proba de concurs (pentru instituţiile liceale cu admitere în baza
probelor suplimentare, conform Metodologiei de admitere a elevilor în învăţământul
liceal);
26 iulie - anunţarea rezultatelor concursului de admitere;
26-27 iulie - prezentarea raportului privind rezultatele sesiunii de admitere în
liceu în adresa OLSDÎ;
II etapă (06-15 august 2018)
6-8 august - depunerea actelor pentru înscrierea la concurs;
9 august - concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs şi stabilirea
listei finale a elevilor admişi în baza mediei de concurs);

* 9 august - proba de concurs (pentru instituţiile liceale cu admitere în baza
probelor suplimentare, conform Metodologiei);
- 10 august - anunţarea rezultatelor concursului de admitere;
13-14 august - prezentarea raportului final privind rezultatele sesiunii de
admitere în liceu în adresa OLSDI;
3. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei municipale de admitere în
învăţământul liceal, sesiunea 2018, după cum urmează:
Rodica Guţu, şef DGETS, preşedinte;
Viorica Negrei, şef adjunct DGETS, vicepreşedinte;
Daniela Garbuz, specialist principal metodist cu exercitarea atribuţiilor de
serviciu ale şefului Secţiei management preuniversitar, membru;
Elena Gînsari, specialist principal metodist, secţia management preuniversitar,
membru;
Ala Vrabie, specialist principal metodist, secţia management preuniversitar,
secretar.
4. Secţia management preuniversitar, DGETS ( Daniela Garbuz):
va informa directorii instituţiilor de învăţământ liceal din subordine referitor la
prevederile ordinului ministrului nr. 975 din 25.06.2018 “Cu privire la
admiterea elevilor în învăţământul liceal, sesiunea 2018”;
va aduce la cunoştinţa directorilor instituţiilor de învăţământ liceal ordinul
DGETS cu privire la admiterea în învăţământul liceal, sesiunea 2018;
va populariza prin intermediul site-ului www.chisinauedu.md prevederile
ordinului DGETS cu privire la admiterea în învăţământul liceal, sesiunea
2018;
va monitoriza respectarea regulamentară a organizării şi desfăşurării
procesului de admitere în învăţământul liceal în instituţiile de învăţământ din
municipiu în conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare;
va colecta rezultatele statistice ale admiterii în învăţământul liceal din
instituţiile municipale, dupa cum urmează: I etapă - 27 iulie 2018, a Il-a etapă
- 14 august 2018;
va sistematiza rapoartele despre rezultatele admiterii în învăţământul liceal,
sesiunea 2018;
- va elabora, după I şi a Il-a etapă, raportul preventiv şi final despre rezultatele
admiterii în învăţământul liceal în instituţiile municipale, ciclul II pentru anul
de studii 2018-2019;
va prezenta Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării în varianta electronică
(copia scanată) şi în format EXCEL, rezultatele admiterii elevilor în
învăţământul liceal în instituţiile de învăţământ liceal din subordine conform
anexelor Metodologiei de admitere a elevilor în învăţământul liceal (se
anexeză) după cum urmează:
• anexa 7A - termen până la 01.08.2018 (I etapă);
• anexa 7A - termen până la 19.08.2018 (II etapă);
• anexa 7 B -te rm e n 05.09.2018.
5. Directorii instituţiilor de învăţământ liceal din municipiul Chişinău:
vor asigura respectarea necondiţionată a admiterii în învăţământul liceal în
conformitate cu Metodologia de admitere a elevilor în învăţământul liceal;
vor organiza concursul de admitere în învăţământul liceal respectând întocmai
etapele consemnate în calendarul concursului de admitere în învăţământul
liceal pentru anul de studii 2018-2019 şi în pct. 2 al prezentului ordin;

vor aproba prin ordin componenţa nominală a comisiei instituţionale de
admitere în învăţământul liceal şi forma de organizare a concursului de
admitere în învăţământul liceal, conform Metodologiei;
vor anunţa rezultatele concursului de admitere candidaţilor după I etapă
(27.07.2018) şi după a Il-a etapă (14.08.2018);
vor afişa la panoul informaţional şi pe pagina web a instituţiei numărul
locurilor disponibile la începutul şi finele fiecărei etape de admitere;
- vor comunica rezultatele finale ale admiterii prin emiterea şi afişarea
ordinului, cu anexarea listelor finale ale elevilor admişi aprobate la şedinţa
Consiliului profesoral şi a mediilor de concurs, în ordine descrescătoare;
vor întocmi, după I şi a Il-a etapă, raportul despre rezultatele admiterii în liceu
pentru anul de studii 2018-2019, conform anexelor 7A şi 7B a Metodologiei de
admitere a elevilor în învăţământul liceal şi listele nominale ale elevilor
admişi cu mediile de concurs ale acestora;
vor prezenta la DGETS raportul preventiv conform anexelor 7A, 7B, după I
etapă la 27.07.2018 şi 7A, 7B, după a Il-a etapă la 14.08.2018 însoţite de
listele elevilor admişi în format electronic (EXCEL) la adresa de e-mail
admitereliceu2018@mail.ru şi în format editabil validat prin semnătura
directorului şi ştampila instituţiei;
vor emite ordin pentru atragerea la muncă suplimentară a membrilor comisiei
instituţionale de admitere în zilele de odihnă, cu respectarea legislaţiei în
vigoare.
6. Directorii instituţiilor de învăţământ liceal care organizează probe
suplimentare în cadrul admiterii sunt responsabili de elaborarea şi aplicarea
corectă a instrumentelor de evaluare ce fac parte din Portofoliul probei de
admitere.
7. Responsabilitatea pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin se
desemnează Daniela Garbuz, specialist principal metodist cu exercitarea
atribuţiilor de serviciu ale şefului Secţiei management preuniversitar şi a
directorilor instituţiilor de învăţământ secundar, ciclul II.
8. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina şefului
adjunct al DGETS, Viorica Negrei.
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Componenţa nominală a Comisiei municipale de admitere în învăţământul liceal
1.Rodica Guţu, şef DGETS, preşedinte;
2. Viorica Negrei, şef adjunct DGETS, vicepreşedinte;
3.Daniela Garbuz, specialist principal metodist cu exercitarea atribuţiilor de
serviciu ale şefului Secţiei management preuniversitar, membru;
4. Elena Gînsari, specialist principal metodist, secţia management
preuniversitar, membru;
5.Ala Vrabie, specialist principal metodist, secţia management preuniversitar,
secretar.

