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din
ORDIN
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea
olimpiadelor municipale la limbile străine
(germana, spaniola, italiana),
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,
respectînd orarul olimpiadelor/concursurilor la disciplinele şcolare, anul de studii
2015-2016, emit următorul
ORDIN:
1. A organiza şi desfăşura olimpiadele municipale la limbile străine (clasele
a IX-a - a XH-a) în următoarele instituţii:
Limba germană - LT „M. Kogălniceanu” la 27.02.2016;
Limba spaniolă - LT „M. de Cervantes Saavedra” la 27.02.2016;
Limba italiană - LT „Dante Alighieri” la 27.02.2016.
2. A aproba Consiliul municipal de coordonare pentru organizarea şi
desfăşurarea olimpiadelor municipale, componenţa juriului şi comisia de
contestare {anexa 1,2,3).
3. A desemna responsabili de asigurarea condiţiilor pentru organizarea şi
desfăşurarea favorabilă a olimpiadelor: Timofei Natalia, director LT „M.
Kogălniceanu”, Postu Rodica, director LT „M. de Cervantes”, Gînga Valeriu,
director adjunct responsabil de activitatea instituţiei LT „D. Alighieri”, care:
3.1. vor asigura condiţiile de desfăşurare a olimpiadei şcolare în instituţie în
săli dotate cu aparataj de supraveghere video;
3.2. vor numi, prin ordin intern, profesorii supraveghetori în sălile de
concurs.
4. Administraţiile instituţiilor de învăţămînt:
4.1. vor asigura prezenţa participanţilor conform ofertelor şi locurile I, II, III de la
faza municipală din anul precedent;
4.2. vor asigura prezenţa membrilor consiliului de coordonare, juriului şi comisiei
de contestare conform anexelor.
4.3.vor prezenta la DGETS, pe data de 01.03.2016 procesele-verbale, inclusiv
varianta electronică şi oferta învingătorilor pentru participarea la faza
republicană;
4.4.vor asigura informarea participanţilor privind rezultatele olimpiadelor.
5. Preşedinţii juriului:
5.1. vor purta responsabilitatea pentru corectitudinea desfăşurării olimpiadei

«

şcolare;
5.2. vor anunţa membrii juriului şi vor dirija activitiuea acestora, asigurînd
securitatea şi confidenţialitatea testelor şi calitatea verificării acestora;
5.3. vor asigura informarea privind rezultatele concursului şi corectitudinea
contestaţiilor.
6. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentului ordin
A. Gabureac, specialist coordonator, metodist la limbile străine la DGETS.
7. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentului ordin îi revine S. Gîlcă, şef interimar
direcţia inspecţie şcolară la DGETS.
8. Monitorizarea realizării prevederilor prezentului ordin îi revine V. Negrei, şef
adjunct la DGETS.

Şef direcţie gener;
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