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Cu privire la punerea in aplicare a prevederilor
deciziei Consiliului de administrafie al DGETS
m.613 din 25.05.2018

intru realizarea prevederilor deciziei Consiliului de administratie al DGETS nr,6/3 din
25.05.2018 "Cu referinld la aprobarea Planului de inmatriculare in invdldmdntul liceal,
anul de studii 2018-2019", in temeiul prevederrlor Metodologiei cle admitere a elevilor tn
invdfimLilil ficeal" aprobatd prin ordinele ministerului educaliei nr. 454 din 7 runie 2011
"Cu privire la aprobarea Metodologiei de admitere a elevilor in invSlSmAntul liceal" qi nr.
624 din i2 iulie 2017 "'Cu privire la aprobarea modificdrilor qi completdrilor in anexa
ordinului nr. 454 din 7 iunie 2017"" Direclia generald educafie, tineret Ei sport a Consiliului
municipal ChiEindu emite prezentul ORDIN:
1. Se aprobd Planul de imnatriculare in invdfdmdntul liceal pentru anul de studii 20182019 conform anexei (Anexa 1).
2. Directorii instituliilor de invdldmAnt general, ciclul Il-liceu:
2.7.vor informa comunitatea interesatd cu prevederile impuse de actele legislative si
normative;
2.2. vor respecta Planul de inmatriculare in invdldmdntul liceal pentru anul de studii
20r8-2019

2.3,vor respecta prevederile Metodologiei de admitere a elevilor
liceal in procesul de admire in liceu;

tn

tnvdtdmdntul

2.4. vor organiza procesul de admitere in liceu, conform ordinelor emise de organele
ierarhic superioare cu privire la inmatricularea in invdldm6ntul liceal, sesiunea, 2018.

2.5.vor coordona cu DGETS eventualele modihcdri a numdrului de clase /elevi
inclus in Planului de inmatriculare in liceu, pentru anul de studii 2018-2019.
2.6. vor solicita, la necesitate, deschiderea unei clase in conformitate cu Drevederile
ordinului ministrului educaliei m. 624 din 1,2 iuhe 2017 .
3. Seclia management preuniversitar (A. Vrabie, specialist principal metodist):

3.1. va desemina ordinul cu privire la punerea in aplicare a Metodologiei de a
admitere a elevilor in inv6!6mAntul liceal pentru anul de studii 2018-2019 pe site-ul
www.chisinauedu.mdt
3.2. va evalua gi monitoriza procesul de admitere in invdldmdntul liceal, sesiunea
2018-2019.
4. Responsabil de executarea prevederilor prezentului ordin se desemneazdD. Garbtz,
specialist principal metodist cu exercitarea atribuliilor de serviciu ale gefului secliei
management preuniversitar.
5. Controlul executdrii prevederilor prezentului ordin
DGETS.

Ex.

A. Vrabie, tel 022-235277
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