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p n v t k ? teţiu k m tfţa r ă r t'w

olimpiadei şcolare la Fizică-2016
întru realizarea acţiunilor prevăzute de Planul complex de activitate a DGETS, pentru anul
şcolar 2015-2016, a prevederilor Instrucţiunii de desfăşurare a olimpiadelor şcolare aprobată de
Ministrul Educaţiei al Republicii Moldova, prin ordinul nr.1243 dini 8.12.2014, emit următorul
ORDIN:
1. A organiza şi desfăşura olimpiada şcolară la fizică în instituţiile de învăţămînt
preuniversitar din municipiu, pentru clasele VI-XII, ora 8.30, după cum urmează:
Nr
d/r
1
2
3
4
5
6
7

Responsabili
Sectorul

Instituţia

LT „E.Alistar”
Botanica
Buiucani
LT „L.Deleanu”
Centru
LT „Gh.Asachi”
Ciocana
LT „G.Latină”
Rîşcani
LT „G.Meniuc”
Etapa munic. LT „N.Iorga”
teorie
Etapa munic. LT „Gaudeamus”
experiment

Adresa instituţiei

Managerii

Vicepreşed.

Bv. Decebal, 74
Str. Deleanu, 5/4
Str. Bucureşti,64
Str. G. Latină, 7/3
Str. Albişoara, 84
Str.Valea-Crucii, 4

Luna/data
desfăşurăr.
16.01.2016
16.01.2016
16.01.2016
16.01.2016
16.01.2016
23.01.2016

M.Ocinschi
A.Gherman
V.Babuc
N.Juc
V.Nour
M.Potlog

I.Puşcaşu
L.Bulgac
D.Ceban
V.Mura
V.Ghetu
A.Gordienco

Bv. M.cel Bătrîn,14

30.01.2016

Z.Gangan

S.Chiriac

2. A aproba componenţa Consiliul de coordonare pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadei
şcolare la fizică (Anexai).
3.A aproba preşedinţii, vicepreşedinţii, juriul olimpiadei pentru faza de sector (Anexa 2);
pentru faza municipală, teorie şi experiment (Anexa3); comisiile de contestare (Anexa 4).
4. Autorii testelor, preşedinţii, vicepreşedinţii şi verificatorii probelor de concurs vor semna
Angajamentul de responsabilitate pentru securitatea materialelor de concurs.
5. Echipele manageriale ale instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, responsabili
de organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare:
5.1 vor asigura prezenţa elevilor învingători la faza locală şi delegaţi la faza de sector;
5.2 vor asigura prezenţa membrilor juriului conform anexelor;
5.3 vor asigura prezenţa membrilor comisiei de contestare: faza municipală - teorie,
faza municipală - experiment;
5.4 vor prezenta oferta de participare a elevilor, pînă la 13.01.2016, vicepreşedintelui din
sector;
6. Managerii responsabili de organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare pe sector:
6.1 vor asigura condiţiile necesare de desfăşurare a olimpiadei şcolare în instituţie;

6.2 vor numi profesorii supraveghetori în sălile de concurs, prin ordin intern, pentru zilele de
concurs;
7. Membrii Consiliului de coordonare vor monitoriza desfăşurarea olimpiadei, asigurînd
respectarea cerinţelor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor şcolare.
8. Preşedinţii şi vicepreşedinţii din sectoare:
8.1 vor întocmi listele nominale ale participanţilor pe clase, inclusiv repartizarea în sălile de
concurs;
8.2 vor anunţa membrii juriului şi vor dirija activitatea acestora, asigurînd securitatea şi
confidenţialitatea testelor şi calitatea verificării acestora;
8.3 vor prezenta la 19.01.2016, la DGETS, bir. Nr.4, procesele verbale cu rezultatele
olimpiadei la sector, inclusiv cele de la contestare; raportul despre desfăşurarea
concursului, decizia comisiei de apreciere, cu referinţă la delegarea premianţilor de la
sector la olimpiada municipală.
9. A aproba devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadei şcolare la
disciplina Fizica-2016 ( Anexa 4 ).
10. A numi responsabil de îndeplinirea prezentului ordin M.Cotoros, metodist, DGETS.
11. Control asupra îndeplinirii prevederilor prezentului ordin revine T.Mistreanu, şef direcţie
inspecţie şcolară.
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Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb

