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ORDIN
Ref.: O rganizarea şi desfăşurarea exam enelor
de absolvire a gim naziului, sesiunea 2018
întru realizarea prevederilor R egulam entului cu privire la exam enele naţionale de absolvire a
gim naziului, aprobat prin ordinul M inisterului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii
M oldova nr. 48 din 23 ianuarie 2018, în scopul asigurării condiţiilor optim e pentru desfăşurarea
exam enelor de absolvire a gim naziului, em it următorul
ORDIN:
1. Se constituie C om isia M unicipală de Exam ene de absolvire a gim naziului, sesiunea 2018, în
urm ătoarea com ponenţă:
• Guţu Rodica, şe f interim ar, DG ETS - preşedinte;
• N egrei V iorica, ş e f adjunct, DGETS - vicepreşedinte;
• A xînti Sveţlana, şe f al direcţiei inspecţie şcolară - vicepreşedinte;
• Gîlcă Silvia, specialist principal - secretar;
• Popa D orin, specialist principal, m etodist - secretar;
• Popovici-B ujor V ioleta, specialist principal, m etodist - m em bru;
• Leaşenco Olga, specialist coordonator, m etodist - m em bru;
• Liulenova Inga, specialist coordonator, m etodist - m em bru;
• Berdan V alentina, director, LT „A nton C ehov” - m em bru;
• B rînza Sergiu, director, IPLT „B udeşti” - m em bru;
• Gherm an A la, director, IPLT „Liviu D eleanu” - m em bru.
2. Se desem nează Preşedinţii C om isiilor Şcolare de Exam ene, directorii instituţiilor de învăţăm ânt
secundar ciclul I şi ciclul II (anexa n r.l).
3. Se aprobă Centrul M unicipal de Evaluare/Exam inare a C ontestaţiilor, IPLT „V asile V asilache” şi
com ponenţa nom inală a C om isiei acestui centru:
• Bălănel Vera, director - preşedinte;
• Punga Cristina, director adjunct, vicepreşedinte;
• Chicu D orina, director adjunct, secretar.
4. D irectorul IPLT „V asile V asilache” , Bălănel Vera:

4.1. va sem na şi respecta, necondiţionat, angajam entul conform A nexei nr. 8 la Regulam entul cu
privire la exam enele naţionale de absolvire a gim naziului;
4.2. va desem na, prin ordin, persoanele antrenate la supravegherea ordinii pe întreaga durată a
activităţii centrului;
4.3. va asigura condiţii pentru desfăşurarea activităţii C om isiilor M unicipale de Evaluare/Exam inare
a Contestaţiilor;
4.4. va asigura condiţii de păstrare, în securitate, a testelor de exam en, a barem elor de corectare, a
altor m ateriale necesare procesului de organizare a evaluării testelor;
4.5. va asigura funcţionalitatea cam erelor video în sălile de clasă şi coridoarele în care vor activa
m em brii Com isiei M unicipale de Evaluare/Exam inare a Contestaţiilor;
4.6. va asigura accesul m em brilor Com isiei M unicipale de E valuare/E xam inare a C ontestaţiilor în
Centrul M unicipal de Evaluare în baza buletinului de identitate şi a perm isului eliberat de către
C om isia M unicipală de E xam ene, în intervalul orar 8.00-8.30.
5. Se aprobă com ponenţa nom inală a C om isiei M unicipale de E valuare (anexa nr.2).
6. Se aprobă com ponenţa nom inală a Com isiei de Exam inare a C ontestaţiilor (anexa nr.3).
7. M em brii C om isiei M unicipale de Exam ene:
7.1. vor sem na şi respecta, necondiţionat, angajam entul conform A nexei nr. 8 la Regulam entul cu
privire la exam enele naţionale de absolvire a gim naziului;
7.2. vor asigura organizarea şi desfăşurarea exam enelor de absolvire a gim naziului în instituţiile
subordonate;
7.3. vor asigura, îm preună cu directorul IPLT „V asile V asilache”, Bălănel Vera, condiţii de
activitate a C om isiei M unicipale de Evaluare/Exam inare a C ontestaţiilor şi condiţii de securitate a
testelor de examen;
7.4. vor instrui persoanele im plicate în desfăşurarea exam enelor de absolvire;
7.5. vor asigura sem narea de către toate persoanele din m unicipiu, im plicate în organizarea şi
desfăşurarea exam enelor de absolvire a gim naziului a angajam entului conform Anexei nr.8 la
Regulam entul cu privire la exam enele naţionale de absolvire a gim naziului;
7.6. vor dispune sancţiunea persoanelor care încalcă prevederile R egulam entului cu privire la
exam enele naţionale de absolvire a gim naziului;
7.7. vor coordona activitatea Com isiei M unicipale de E valuare/E xam inare a Contestaţiilor;
7.8. vor asigura generalizarea şi furnizarea datelor, în conform itate cu prevederile SAPD, despre
candidaţii la exam enele de absolvire a gim naziului şi expedierea acestor date, în term enele stabilite,
către A genţia N aţională pentru C urriculum şi Evaluare, fiind responsabili pentru corectitudinea
inform aţiei expediate;
7.9. vor acum ula, sistem atiza şi înm agazina punctajele cum ulative conform prevederilor SAPD
(numărul de elevi cu acelaşi num ăr de puncte);
7.10. vor analiza m odul de desfăşurare a exam enelor de absolvire a gim naziului, în baza rapoartelor
prim ite de la preşedinţii C om isiilor Şcolare de Exam ene din instituţiile de învăţăm ânt şi de la
C om isia M unicipală de E valuare a lucrărilor;
7.11. vor elabora şi transm ite A genţiei N aţionale pentru C urriculum şi Evaluare, în term en de 5 zile
de la încheierea exam enelor (după anunţarea rezultatelor sesiunii suplim entare), raportul final cu
privire la organizarea şi desfăşurarea exam enelor în sesiunea respectivă (conform A nexelor nr. 2, 3,
4, la Regulam ent), care va conţine obligatoriu constatările făcute în procesul de organizare şi
desfăşurare a sesiunii de exam ene, problem ele identificate, concluzii şi propuneri referitoare la
perfecţionarea acestui proces;
7.12. vor prelua, sub sem nătură, de la filialele m unicipale ale băncii, plicurile cu m aterialele de
exam en şi le vor păstra în siguranţă, predându-le, în tim pul stabilit de A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare, preşedinţilor Com isiilor Şcolare de Exam ene;

7.13. vor prim i de la A genţia N aţională pentru C urriculum şi E valuare şi transm ite Preşedintelui
Comisiei M unicipale de Evaluare barem ul de corectare şi schem a de convertire a punctelor în note;
7.14. vor sesiza, im ediat, A genţia N aţională pentru C urriculum şi Evaluare, despre orice situaţie care
impune luarea unor m ăsuri, în raport cu anum ite cazuri excepţionale (necorespondenţa num erică a
plicurilor, deteriorarea sau desfacerea unui plic, deschiderea acestuia înainte de term enul stabilit).
8. Preşedinţii Com isiilor Şcolare de Examene, directorii instituţiilor de învăţăm ânt secundar, ciclul
I şi ciclul II:
8.1. vor sem na şi respecta, necondiţionat, angajam entul conform A nexei nr. 8 la R egulam entul cu
privire la exam enele naţionale de absolvire a gim naziului;
8.2. vor asigura condiţii pentru organizarea şi desfăşurarea regulam entară a exam enelor de absolvire
a gim naziului, inclusiv copiatoare, calculatoare, im prim ante, aparate de radio, telefon, fax;
8.3. vor asigura prezenţa lucrătorului m edical în instituţia de învăţăm ânt;
8.4. vor aproba lista candidaţilor clasei a IX -a care participă la exam enele de absolvire a gim naziului
din instituţie, în ordine alfabetică;
8.5. vor delega, în caz de necesitate, pentru candidaţii care susţin exam enele de absolvire a
gim naziului, în baza deciziei C om isiei N aţionale de Exam ene, la locul im obilizării, 2 cadre didactice
care vor adm inistra şi asista procesul de desfăşurare a exam enului;
8.6. vor organiza desfăşurarea exam enelor, conform orarului aprobat de către M ECC;
8.7. vor aproba listele asistenţilor şi asigura instruirea acestora pentru fiecare zi de exam en;
8.8. vor repartiza asistenţii în sălile de exam en, prin tragere la sorţi, cu 30 de m inute înainte de
începerea exam enului;
8.9. vor prelua, conform actului de prim ire-predare, de la Preşedintele C om isiei M unicipale de
Exam ene, sub sem nătură, plicurile cu teste şi vor asigura securitatea şi transportarea acestora;
8.10. vor deschide plicurile cu teste pe latura indicată de către A genţia N aţională pentru Curriculum
şi Evaluare, în sala de exam en, în prezenţa candidaţilor;
8.11. vor asigura securitatea subiectelor din testele candidaţilor care sunt prezenţi şi din testele
candidaţilor care nu sunt prezenţi la exam en din m om entul deschiderii oficiale a plicurilor securizate
până la m om entul predării plicurilor sigilate preşedintelui C om isiei M unicipale de Evaluare;
8.12. vor m onitoriza activitatea tuturor persoanelor im plicate în organizarea şi desfăşurarea
exam enelor; nici un m em bru al C om isiei Şcolare de E xam ene nu are dreptul să părăsească sediul
instituţiei până la încheierea definitivă a exam enului respectiv;
8.13. vor avea dreptul să elim ine din sala de examene, prin proces-verbal, asistenţii şi candidaţii care
au fost surprinşi în com itere de încălcări ale prevederilor R egulam entului;
8.14. vor transm ite Com isiei M unicipale de Evaluare, testele neutilizate, lucrările anulate şi plicurile
cu testele scrise, num ărându-le şi sem nând în procesul verbal de predare/prim ire a acestora;
8.15. vor asigura prezentarea profesorilor - evaluatori din instituţia de învăţăm ânt dată la Centrul
M unicipal de Evaluare/Exam inare a Contestaţiilor;
8.16. vor fi responsabili de întocm irea proceselor-verbale privind organizarea şi desfăşurarea
exam enelor de absolvire a gim naziului;
8.17. vor înregistra, în decurs de 24 de ore după afişarea rezultatelor, cererile de contestaţii şi vor
transm ite, la expirarea acestui tim p, plicul cu testele respective, Preşedintelui Com isiei M unicipale
de Exam inare a Contestaţiilor;
8.18. vor fi responsabili de întocm irea proceselor-verbale ale rezultatelor exam enelor în baza
borderourilor de notare, conform A nexei nr. 7 la Regulam ent;
8.19. vor fi responsabili de elaborarea raportului cu privire la organizarea şi desfăşurarea
exam enelor de absolvire a gim naziului conform A nexelor nr.2, 3, 4, la Regulam ent şi îl vor
transm ite preşedintelui C om isiei M unicipale de Exam ene, în 2 zile după finisarea ultim ului examen;
8.20. vor sesiza, im ediat, Preşedintele Com isiei M unicipale de Exam ene despre eventualele erori
com ise la perfectarea actelor de studii;

8.21. vor transm ite, printr-un proces-verbal, arhivei instituţiei de învăţăm ânt toate docum entele
referitoare la exam enele de absolvire.
9. D irecţia inspecţie şcolară va fam iliariza conducătorii instituţiilor de învăţăm ânt din subordine cu
conţinutul prezentului ordin.
10. Responsabil de îndeplinirea prevederilor prezentului ordin se desem nează S. Axînti, şef al
direcţiei inspecţie şcolară.
11. M onitorizarea îndeplinirii prevederilor ordinului em is se pune în seam a V. N egrei, şe f adjunct la
DGETS.

Ş ef interim ar
R odica Guţu

Ex.: S. A xînti, (022)235272

