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ORDIN
Cu privire la inform area cu Program ul
de desfăşurare a sesiunii de exam ene 2019
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Intru realizarea prevederilor ordinului M inisterului Educaţiei, Culturii şi
Cercetării al R epublicii M oldova nr.1416 din 21.09.2018, în scopul informării
candidaţilor la exam enele de absolvire şi a factorilor responsabili despre acţiunile
şi term enele propuse pentru desfăşurarea sesiunii de exam ene 2019, em it urm ătorul
ORDIN :
1. D irecţia inspecţie şcolară:
1.1. va asigura inform area tuturor directorilor instituţiilor de învăţăm ânt prim ar şi
secundar, ciclul I şi ciclul II din subordine cu Program ul de desfăşurare a sesiunii
de exam ene 2019 (Anexă).
1.2. va plasa pe pagina web a D irecţiei G enerale Educaţie, Tineret şi Sport actele
norm ative care vizează organizarea şi desfăşurarea sesiunii de exam ene 2019.
2. Directorii instituţiilor de învăţăm ânt prim ar şi secundar, ciclul I şi ciclul II:
2.1. vor aduce la cunoştinţă candidaţilor la exam enele de absolvire, părinţilor,
cadrelor didactice, precum şi factorilor responsabili, im plicaţi în organizarea şi
desfăşurarea sesiunii de exam ene, Program ul de desfăşurare a sesiunii de exam ene
2019;
2.2. vor respecta întocm ai actul norm ativ indicat;
2.3. vor asigura condiţii optim e pentru organizarea şi desfăşurarea exam enelor de
absolvire în conform itate cu Program ul de desfăşurare a sesiunii de exam ene 2019.
3. Responsabil de îndeplinirea prezentului ordin se desem nează S. A xînti, şef al
direcţiei inspecţie şcolară, DGETS.
4. M onitorizarea realizării prezentului ordin revine, V. N egrei, şef adjunct,
DGETS.

Anexă

P rogram ul de desfăşurare a sesiunii de exam ene 2019
Nr.
crt.
1.

2.

o
J.

4.

5.

D enum irea activităţii
Aprobarea orarului desfăşurării exam enelor
naţionale de absolvire în învăţăm ântul general,
sesiunea 2019.
Constituirea şi aprobarea coordonatorilor şi a
grupurilor de lucru pentru elaborarea
materialelor de examen.
Organizarea sem inarelor instructive cu
coordonatorii grupurilor de lucru pentru
elaborarea materialelor de examen.
Organizarea instruirii şi a sem inarelor cu
persoanele responsabile de adm inistrarea bazei
de date cu privire la candidaţii la exam enele de
absolvire, sesiunea 2019.
Organizarea instruirii persoanelor responsabile
de adm inistrarea bazei de date cu privire la
candidaţii la examenele de absolvire a
gimnaziului, sesiunea 2019.

Termen de
realizare

A genţia N aţională pentru
Septembrie 2018 C urriculum şi Evaluare.
Octombrie,
noiembrie 2018
Noiem brie,
decembrie 2018

Ianuarie 2019

Februarie 2019

Constituirea bazei de date cu privire la candidaţii
la examenul de Bacalaureat, sesiunea 2019.
6.

01.02-10.03

Organizarea şi desfăşurarea testărilor pe un
eşantion reprezentativ.
7.

Februarie 2019

8.

Publicarea pe pagina Agenţiei Naţionale pentru
Curriculum şi Evaluare a testelor pentru exersare
la fiecare disciplină de examen.

Martie 2019

9.

Constituirea bazei de date cu privire la candidaţii
la examenele de absolvire a gimnaziului,
sesiunea 2019.

M artie-aprilie

10.

Constituirea şi aprobarea Com isiilor Raionale/
M unicipale de Examene.

11.

Organizarea şi desfăşurarea pretestărilor
republicane:
• Gimnaziu

Factori responsabili

Martie

1.04-12.04
02.04-11.04

A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
Com isia N aţională de Examene.
A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare.

Centrul Tehnologii
Informaţionale şi
Comunicaţionale în Educaţie.
Organele locale de specialitate
în domeniul învăţământului.
A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
Organele locale de specialitate în
dom eniul învăţământului.
Instituţiile de învăţământ
profesional tehnic, instituţiile de
învăţăm ânt superior.
A genţia Naţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
Grupurile de lucru pentru
elaborarea materialelor de
examene.
O rganele locale de specialitate în
domeniul învăţământului.
A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
Grupurile de lucru pentru
elaborarea materialelor de
examene.
Centrul Tehnologii
Informaţionale şi
Comunicaţionale în Educaţie.
Organele locale de specialitate în
domeniul învăţământului.
A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
Organele locale de specialitate în
domeniul învăţământului.
A genţia Naţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
Grupurile de lucru pentru

• Liceu
1.04-12.04

12.

13.

14.

15.

16.

Constituirea Centrelor de Bacalaureat,
aprobarea preşedinţilor şi secretarilor centrelor
respective.
M ultiplicarea m aterialelor de examen.
• Testarea naţională, clasa a IV
• Examenele de absolvire a gimnaziului
• Examenul de bacalaureat
Depozitarea m aterialelor de exam en la bancă.
Desfăşurarea testării naţionale în învăţământul
primar.

Organizarea sem inarelor cu preşedinţii com isiilor
raionale/ m unicipale de exam en, preşedinţii şi
secretarii centrelor de bacalaureat.
Completarea bazei de date cu reuşita şcolară a
candidaţilor la examenul de bacalaureat, sesiunea
2019.

Aprilie

1.04-24.05
1.04-10.04
11.04-26.04
30.04-24.05
Aprilie - Mai

14.05 -23.05

Mai

17.
27.05 -31.05

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

Completarea bazei de date cu reuşita şcolară a
candidaţilor la exam enele de absolvire a
gimnaziului, sesiunea 2019.
Desfăşurarea exam enelor naţionale de absolvire a
gimnaziului şi a exam enului naţional de
bacalaureat.
Verificarea testelor de'exam en.
Completarea borderourilor de notare pentru
examenele de absolvire a gimnaziului.
Verificarea testelor de examen.
Scanarea testelor de examen.
Completarea bazei de date cu notele de la
examenul de bacalaureat.

Comunicarea rezultatelor exam enului de
absolvire a gimnaziului.

Depunerea de către candidaţi la exam enele de
absolvire a gimnaziului a cererilor pentru
contestaţie (24 de ore).
Examinarea contestaţiilor. Completarea

elaborarea materialelor de
examene.
Organele locale de specialitate în
domeniul învăţământului.
A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
Organele locale de specialitate în
domeniul învăţământului.
A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
Coordonatorii grupurilor de lucru.

M ai-iunie

3.06-21.06

3.06-19.06

4.06-24.06

20.06

21.06
22.06-24.06

A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
Organele locale de specialitate în
domeniul învăţământului.
A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
Organele locale de specialitate în
dom eniul învăţământului.
Instituţiile de învăţământ
profesional tehnic, instituţiile de
învăţăm ânt superior.
Centrul Tehnologii Informaţionale
şi Comunicaţionale în Educaţie.
Organele locale de specialitate în
domeniul învăţământului.
Agenţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
Organele locale de specialitate în
domeniul învăţământului.
Comisiile Raionale/M unicipale de
Examene. Preşedinţii Comisiilor
Raionale/M unicipale de Examene.
A genţia Naţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
Preşedinţii Comisiilor
Republicane de Evaluare.
Coordonatorii grupurilor de
operatori.
Preşedinţii Comisiilor
Raionale/M unicipale de Examene.
Preşedinţii Comisiilor Şcolare de
Examene.
Preşedinţii Com isiilor Şcolare de
Examene.
Preşedinţii Comisiilor

borderourilor de notare.
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26.

Transmiterea testelor candidaţilor care au depus
cereri pentru contestaţii către Comisiile Şcolare
de Examene.

Afişarea borderourilor cu rezultatele, obţinute în
urma examinării contestaţiilor, la instituţiile de
învăţământ.
Comunicarea rezultatelor exam enului de
bacalaureat.

25.06

25.06

25.06-26.06

27.
• Transmiterea testelor şi a borderourilor de
notare de la Centrele Republicane de Evaluare
către comisiile raionale/m unicipale de examene.

28.

29.

30.

• Afişarea borderourilor de notare la centrele de
bacalaureat.
Completarea bazei de date cu notele de la
examenele de absolvire a gim naziului, sesiunea
de bază 2019.
Eliberarea certificatelor de studii gimnaziale,
sesiunea de bază, de la CTICE către Organele
locale de specialitate în domeniul învăţământului
(în baza graficului).
Depunerea de către candidaţii la examenul de
bacalaureat a cererilor pentru contestaţie (48 de
ore).
Examinarea contestaţiilor (exam enul de
bacalaureat).

25.06

26.06

22.06-26.06

26.06-02.07

26.06-27.06

28.06-04.07

31.

• Transmiterea testelor candidaţilor care au
depus cereri pentru contestaţii la centrul de
evaluare.*
• Examinarea contestaţiilor.
• Completarea bazei de date cu rezultatele
obţinute în urm a exam inării contestaţiilor.
• Transmiterea testelor candidaţilor care au depus
cereri pentru contestaţii către comisiile
raionale/municipale de examene.

32.

33.

Afişarea borderourilor cu rezultatele, obţinute în
urma examinării contestaţiilor, la centrele de
bacalaureat.
Depunerea cererilor de participare în sesiunea
suplimentară de către candidaţi la Centrele de
Bacalaureat.

28.06

29.06-03.07
29.06-02.07

03.07

04.07

04.07-05.07

Raionale/M unicipale de
Exam inare a Contestaţiilor.
Preşedinţii Comisiilor
Raionale/M unicipale de
Exam inare a Contestaţiilor.
Preşedinţii Comisiilor Şcolare de
Examene.
Preşedinţii Comisiilor Şcolare de
Examene.
A genţia Naţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
Preşedinţii Comisiilor
Republicane de Evaluare.
Preşedinţii com isiilor republicane
de evaluare.
Preşedinţii com isiilor
raionale/municipale de examene.
Preşedinţii centrelor de
bacalaureat.
Centrul Tehnologii Informaţionale
şi Comunicaţionale în Educaţie.
Organele locale de specialitate în
domeniul învăţământului.
Centrul Tehnologii Informaţionale
şi Comunicaţionale în Educaţie.
Organele locale de specialitate în
dom eniul învăţământului.
Preşedinţii centrelor de
bacalaureat.
A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
Preşedinţii com isiilor republicane
de exam inare a contestaţiilor.
Preşedinţii com isiilor
raionale/m unicipale de examene.
Preşedinţii com isiilor republicane
de exam inare a contestaţiilor.
Preşedinţii com isiilor republicane
de exam inare a contestaţiilor.
Coordonatorii grupurilor de
operatori.
Preşedinţii com isiilor
raionale/m unicipale de examene.
Preşedinţii com isiilor republicane
de exam inare a contestaţiilor.
Preşedinţii Centrelor de
bacalaureat
Preşedinţii Centrelor de
bacalaureat.
Organele locale de specialitate în
domeniul învăţământului.
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35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

Completarea fişierelor (Excel) cu datele
candidaţilor pentru sesiunea suplimentară.

Transmiterea fişierelor cu datele candidaţilor
pentru sesiunea suplim entară la direcţia
raională/municipală.
Constituirea bazei de date cu privire la candidaţii
care vor participa în sesiunea suplim entară de
bacalaureat.

Transmiterea datelor de la ANCE la CTICE
pentru tiparul centralizat al diplom elor de
bacalaureat, sesiunea 2019.
Tipărirea centralizată a diplom elor de
bacalaureat.
întocm irea şi expedierea graficului de ridicare a
diplomelor către OLSDI.
Eliberarea diplomelor de bacalaureat de la
CTICE pentru absolvenţii din sesiunea de bază
(în baza graficului).
Eliberarea diplom elor de la centrele de
bacalaureat pentru absolvenţii din sesiunea de
bază.

43.

Constituirea Centrelor de Bacalaureat, sesiunea
suplimentară.
M ultiplicarea m aterialelor de exam en pentru
sesiunea suplim entară gimnaziu.

44.

M ultiplicarea m aterialelor de exam en pentru
sesiunea suplimentară de bacalaureat.

42.

05.07

06.07

06.07-07.07

03.07

03.07-04.07
04.07

05.07-06.07

08.07- 09.07

08.07-11.07
27.06-28.06

12.07-18.07

*

45.

46.

47.

48.
49.

Desfăşurarea sesiunii suplimentare.
• Gimnaziu
• Bacalaureat
Comunicarea rezultatelor exam enelor de
absolvire a gimnaziului din sesiunea
suplimentară.
Depunerea de către candidaţii la examenele de
absolvirea a gimnaziului a cererilor pentru
contestare (24 de ore).
Examinarea contestaţiilor, sesiunea suplimentară.
Completarea borderourilor de notare.
Transmiterea testelor candidaţilor care au depus
cereri pentru contestaţii, sesiunea suplimentară,

02.07-22.07
02.07-05.07
15.07-22.07

09.07

09.07

10.07
11.07

Secretarii Centrelor de
bacalaureat.
Organele locale de specialitate în
dom eniul învăţământului.
Preşedinţii Centrelor de
bacalaureat.
Preşedinţii comisiilor
raionale/m unicipale de examene.
A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
Comisiile raionale/municipale de
examene. Organele locale de
specialitate în domeniul
învăţământului.
A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare. Centrul
Tehnologii Informaţionale şi
Comunicaţionale în Educaţie.
Centrul Tehnologii Informaţionale
şi Comunicaţionale în Educaţie.
Centrul Tehnologii Informaţionale
şi Comunicaţionale în Educaţie.
Centrul Tehnologii Informaţionale
şi Comunicaţionale în Educaţie.
Organele locale de specialitate în
domeniul învăţământului.
Organele locale de specialitate în
domeniul învăţământului.
Preşedinţii Centrelor de
bacalaureat.
A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
Coordonatorii grupurilor de lucru.
Agenţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
Coordonatorii grupurilor de lucru
A genţia Naţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
Organele locale de specialitate în
domeniul învăţământului.
Preşedinţii Comisiilor
Raionale/M unicipale de Examene.
Preşedinţii Comisiilor Şcolare de
Examene.
Preşedinţii Comisiilor Şcolare de
Examene.
Preşedinţii Comisiilor
Raionale/M unicipale de
Exam inare a Contestaţiilor.
Preşedinţii Comisiilor
Raionale/M unicipale de

.ătre Comisiile Şcolare de Examene.

50.
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52.

-Afişarea borderourilor cu rezultatele, obţinute în
urma examinării contestaţiilor, la instituţiile de
învăţământ.
Completarea bazei de date cu referire la
rezultatele exam enelor de absolvire a
gimnaziului, sesiunea suplimentară.
Eliberarea certificatelor de studii gimnaziale,
sesiunea suplimentară, de la CTICE către
Organele locale de specialitate în domeniul
învăţământului (în baza graficului).
Comunicarea rezultatelor din sesiunea
suplimentară de bacalaureat.

11.07

09.07-11.07

10.07-12.07

24.07

53.

54.

55.

56.
57.

58.

59.

60.

• Transmiterea testelor şi a borderourilor de
notare de la Centrul Republican de Evaluare
către comisiile raionale/m unicipale de
examene.
• Afişarea borderourilor cu rezultatele din
sesiunea suplim entară la centrele de
bacalaureat.
Depunerea de către candidaţii la examenul de
bacalaureat a cererilor pentru contestaţie,
sesiunea suplim entară (48 de ore)
Transmiterea testelor candidaţilor care au depus
cereri pentru contestaţii (sesiunea suplimentară)
la centrul republican de'exam inare a
contestaţiilor.

Examinarea contestaţiilor.
Completarea bazei de date cu rezultatele obţinute
în urma examinării contestaţiilor, sesiunea
suplimentară.
Transmiterea testelor şi afişarea borderourilor cu
rezultatele obţinute în urm a examinării
contestaţiilor din sesiunea suplim entară, la
centrele republicane de bacalaureat.

Transmiterea datelor de la ANCE la CTICE
pentru tiparul centralizat al diplom elor de
bacalaureat, sesiunea suplim entară 2019
Eliberarea diplomelor de bacalaureat de la
CTICE pentru absolvenţii din sesiunea

24.07

24.07

24-25.07

26.07

27-29.07
27-29.07

30.07

30.07

31.07

Exam inare a Contestaţiilor.
Preşedinţii Comisiilor Şcolare de
Examene.
Preşedinţii Comisiilor Şcolare de
Examene.
Centrul Tehnologii Informaţionale
şi Comunicaţionale în Educaţie.
O rganele locale de specialitate în
domeniul învăţământului.
Centrul Tehnologii Informaţionale
şi Comunicaţionale în Educaţie.
Organele locale de specialitate în
domeniul învăţământului.
A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare.
Preşedinţii com isiilor republicane
de evaluare pentru fiecare
disciplină de examen.
Organele locale de specialitate în
domeniul învăţământului.
Preşedinţii Comisiilor
Republicane de Evaluare.
Preşedinţii com isiilor
raionale/municipale de examene.
Preşedinţii centrelor de
bacalaureat.
Preşedinţii centrelor de
bacalaureat.
Preşedinţii com isiilor republicane
de exam inare a contestaţiilor.
Preşedinţii centrelor de
bacalaureat.
Preşedinţii Comisiilor
R aionale/M unicipale de Examene.
Preşedinţii com isiilor republicane
de exam inare a contestaţiilor.
Coordonatorul grupului de
operatori.
Preşedinţii com isiilor republicane
de exam inare a contestaţiilor.
Preşedinţii com isiilor
raionale/m unicipale de examene.
Preşedinţii centrelor de
bacalaureat.
A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare. Centrul
Tehnologii Informaţionale şi
Comunicaţionale în Educaţie.
Centrul Tehnologii Informaţionale
şi Comunicaţionale în Educaţie.
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61.

62.

63.

Eliberarea diplomelor de la centrele de
oacalaureat pentru absolvenţii din sesiunea
suplimentară.

01.08

Organele locale de specialitate în
domeniul învăţământului.
Preşedinţii centrelor de
bacalaureat.
Organele locale de specialitate în
domeniul învăţământului.
A genţia N aţională pentru
Curriculum şi Evaluare

.Analiza opiniilor, sugestiilor şi propunerilor cu
referire la organizarea şi desfăşurarea sesiunii de
Septembrie 2019
examene 2019 parvenite de la Organele Locale
de Specialitate în Domeniul învăţământului.
A genţia N aţională pentru
Elaborarea şi publicarea Raportului - Examene şi
Octombrie 2019
Curriculum şi Evaluare
Evaluări Naţionale 2019.

