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ORDIN

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea
olimpiadei la limbă franceză, faza de sector,
anul şcolar 2015- 2016.

*

în temeiul Regulamentului de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor şcolare la
disciplinele de studii, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 66 din 31.01.2012 şi întru
realizarea prevederilor ordinului DGETS nr. 37 din 06.01.2016, respectând Orarul
olimpiadelor/concursurilor la disciplinele şcolare, anul de studii 2015-2016 emit următorul
ORDIN:
1. A organiza şi desfăşura olimpiada la limbă franceză, faza de sector, la data de
23.01.2016, în următoarele instituţii:
s. Botanica
preşedinte
s. Buiucani
preşedinte:
s. Centru
preşedinte:
s. Ciocana
preşedinte:
s. Rîşcani
preşedinte:

- LT „V. Alecsandri”
Coropcean Valentina, profesor de limbă franceză
- IPLT „Principesa N. Dadiani”
Scerbakov Silvia, profesor de limbă franceză;
- IPLT „Mihai Viteazul”
Prunici Ludmila, profesor de limbă franceză;
- LT „Gaudeamus”
Botnari Doina, profesor de limbă franceză;
- LT „Ion Creangă”
Bulgaru
,D
aniel profesor de limbă franceză.

2. A aproba Consiliul de coordonare pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadei şcolare
la limba franceză, componenţa juriului pentru verificarea şi aprecierea probelor de
concurs pe sectoare şi comisia de contestare
2, 3).
3. Directorii: LT „V. Alecsandri” - Vacarciuc Daniela, IPLT „Principesa N. Dadiani” Gheorghiţă Ana, IPLT „Mihai Viteazul”- Berezovschi Nelly, LT „Gaudeamus” - Gangan
Zinaida, LT „Ion Creangă”- Guzgan Valentin:
3.1. vor asigura condiţiile necesare de desfăşurare a olimpiadei şcolare la limba franceză,
faza de sector în instituţiile respective;
3.2. vor numi, prin ordin intern, profesorii supraveghetori în sălile de concurs pentru ziua
de 23.01.2016.
4. Administraţiile instituţiilor de învăţămînt:
4.1. vor prezenta ofertele participanţilor la olimpiada de limbă franceză, faza de sector în
instituţiile-gazdă pînă la 20.01.2016;
4.2. vor asigura prezenţa membrilor juriului şi a comisiei de contestare în conformitate cu
anexele nr.2 şi nr.3;
4.3. vor asigura prezenţa liderilor fazei locale a olimpiadei şcolare la limba franceză.

5. Preşedinţii consiliului olimpic din sectoare: Coropcean Valentina (Botanica), Silvia
Scerbakov (Buiucani), Ababii Elena (Centru), Negara Tamara (Ciocana), Bulgara
Daniela (Rîşcani) şi conducătorii instituţiilor sus-numite:
5.1. vor desfăşura olimpiada în instituţiile preuniversitare respective;
5.2. vor prezenta la DGETS pînă la 26.01.2016 informaţia, procesele-verbale inclusiv în
varianta electronică şi oferta învingătorilor pentru participare la faza municipală;
5.3. vor asigura informarea participanţilor privind ţezultatele olimpiadei în ziua de
23.01.2015;
5.4. vor anunţa membrii juriului pînă la 22.01.2016 în instituţiile nominalizate.
7. Se desemnează responsabil de executarea prezentului ordin A. Gabureac, specialist
coordonator la limbile străine la DGETS.
ivederilor prezentului ordin îi revine T. Mistreanu, şef direcţie

T. Nagnibeda-Tverdohleb

