REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA
DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE,
TINERET ŞI SPORT

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
СОВЕТ МУНИЦИПИЯ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

M D -2704, m un.C hişinău, str.M itropolit D osoftei, 99, tel.: 20-16-01
web site: w w w . c h i s i n a u e d u . m d , e-m ail: dgetsm un@ gm ail.com

„r

Ji„

М Д - 2704, м .К и ш и нев, ул .М и троп ол и т Д ософ тей, 99, tel.: 20-16-01
w eb site: w w w . c h i s i n a u e d u . m d . e-m ail: dgetsm un@ gm ail.com

V b .jvr'
ORDIN

Ref.: O rganizarea testării candidaţilor
la examenele de absolvire, sesiunea de exam ene 2015
întru îndeplinirea prevederilor ordinului M inisterului Educaţiei al Republicii M oldova nr.65
din 13 februarie 2015 „O rganizarea testării materialelor de exam en şi a candidaţilor la examenele de
absolvire, sesiunea de exam ene 2015”, în scopul asigurării desfăşurării eficiente a testării
candidaţilor la exam enele de absolvire, sesiunea 2015, em it următorul
ORDIN:
1. A organiza şi desfăşura testarea candidaţilor la exam enele de absolvire, sesiunea de examene
2015, în instituţiile de învăţăm înt secundar din m unicipiul Chişinău conform orarului indicat în
anexa nr. 1.
2. Direcţia inspecţie şcolară, T.M istreanu:
2.1. va fam iliariza directorii instituţiilor de învăţăm înt municipale cu conţinutul prezentului ordin;
2.2. va insista ca directorii să efectueze instruirea cadrelor didactice din toate instituţiile întru
respectarea întocm ai a prevederilor M etodologiei de organizare şi desfăşurare a exam enelor de
absolvire;
2.3. va prim i prin poşta electronică, la adresa de e-mail a direcţiei, la ora 800 în zilele indicate în orar
de la Agenţia de Asigurare a Calităţii, testele pentru testarea candidaţilor la examenele de
absolvire;
2.4. expedia, prin poşta electronică pînă la ora 9.00, testele prim ite către toate instituţiile de
învăţămînt secundar la disciplinele de exam en conform orarului;
2.5. va prim i, de la A genţia de Asigurare a Calităţii, prin poşta electronică, la adresa de e-mail a
direcţiei în zilele indicate în orar barem ele de corectare şi le va expedia prin poşta electronică în
instituţii;
2.6. va asigura consultaţii perm anent în timpul desfăşurării testării;
2.7. va m onitoriza procesul de organizare şi desfăşurare a testărilor în instituţiile de învăţăm înt din
subordine;
2.8. va colecta de la instituţiile de învăţăm înt notele inform ative privind propuneri din partea
cadrelor didactice, com pletate în form at electronic;
2.9. va generaliza notele inform ative într-un singur fişier Word, păstrînd inform aţia despre autor şi
expedia, Agenţiei de Asigurare a Calităţii, prin poşta electronică, la adresa de e-mail
public@ aee.gov.m d, o m apă arhivată care va conţine notele inform ative generalizate, pentru fiecare
disciplină de examen;
3. Directorii instituţiilor de învăţăm înt:
3.1. vor asigura condiţiile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea testării candidaţilor la
examenele de absolvire;
3.2. vor efectua instruirea cadrelor didactice cu instrucţiunile privind desfăşurarea testărilor;
3.3. vor prim i, în form at electronic, testele de la direcţie;

3.4. vor m ultiplica num ărul necesar de teste, în conformitate cu num ărul de candidaţi din instituţie;
3.5. vor oferi spaţiu pentru scrierea testelor;
3.6. vor m onitoriza adm inistrarea corectă a testelor;
3.7. vor prim i barem ele de corectare de la direcţia inspecţie şcolară;
3.8. vor oferi spaţiu pentru verificarea testelor;
3.9. vor expedia, pentru fiecare zi de testare, în term en de 72 de ore de la adm inistrarea testului,
direcţiei inspecţie şcolară, prin poşta electronică, notele informative, la urm ătoarele adrese:
Limba şi literatura rom ână alolingvi - artur.bisir@ mai 1,ru
Limba şi literatura rom ână - sgilea67@ m ail.ru
Limba şi literatura rusă - oligaleasenco@ gm ail.com
M atematica - lil ia.sam son@ m ail.ru
Limbile străine - botnaridoina@ vahoo.com
Istoria - dorin popa@ mail.ru
Fizica - mcotoros@.maii, ru
Geografia - svaxinti@ m ai 1.ru
Informatica - s golubev09@ mail.ru
Chimia, biologia - csubotin@ m ail.ru
Limba maternă - oligaleasenco@ gm ail.com
Sport - hincu leonid@ m ail.ru
4. Profesorii la disciplinele de exam ene din instituţiile im plicate în testare:
4.1. vor adm inistra testul (tim pul de scriere a testului este de 180 de m inute la clasa a XH-a, 120 de
minute la clasa a IX-a);
4.2. vor verifica testele în strictă conformitate cu barem ul de corectare;
4.3. vor elabora o notă inform ativă în care îşi vor expune opinia (cu argumente) cu referire la:
• Claritatea form ulării subiectelor/item ilor şi corespunderea lor cu cerinţele programei de examen
şi curriculumul la disciplină;
• Gradul de com plexitate a subiectelor/itemilor, gradul de com plexitate a testului;
• Subiectele/itemii care nu sunt potriviţi pentru evaluarea finală (prezentînd argumentele
necesare);
• Structura testului; aranjarea în pagină; claritatea imaginilor; spaţiul rezervat pentru rezolvarea
subiectelor/itemilor;
• Baremul de corectare: corectitudinea ştiinţifică, claritate, accesibilitate;
4.4. vor prezenta, în .termen de 72 de ore de la adm inistrarea testului, direcţiei instituţiei de
învăţămînt nota informativă, în format electronic, pentru a fi expediate direcţiei inspecţie şcolară.
8. Responsabil de realizarea prezentului ordin se desem nează Tatiana M istreanu, şefa direcţiei
inspecţie şcolară.
9. Controlul executării prevederilor prezentului ordin mi-o asum.

Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb

T.M istreanu, 022 235272

Anexa nr. 1
la ordinul n r.-d'-j ^din
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O RAR UL
desfăşurării testării candidaţilor la exam enele de absolvire,
sesiunea de exam ene 2015
G im naziu
Data

24
25
26
27

martie
martie
martie
martie

2015
2015
2015
2015

Disciplina

Lim ba şi literatura rom ână alolingvi
M atem atica
Lim ba de instruire
Istoria rom ânilor şi universală

Liceu
Data
Profil
27 martie 2015 Real, Um anistic, Arte, Sport,
Tehnologic
30 martie 2015 Real, Um anistic, Arte, Sport,
Tehnologic
31 martie 2015 Real, Um anistic, Arte,
Sport, Tehnologic
01 aprilie 2015 Real
U m anistic
Arte
Sport
Tehnologic
02 aprilie 2015 Real, Um anistic, Arte, Sport,
Tehnologic
03 aprilie 2015 Um anistic

Disciplina
Limba şi literatura rom ână
(alolingvi)
Limba de instruire (Lim ba şi
literatura rusă, Lim ba şi literatura
română)
Lim ba străină
M atem atica
Istoria rom ânilor şi universală
Specialitatea
Pregătirea sportivă
Disciplina de profil
Disciplina la solicitare
Lim ba maternă

