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M . O ! A S nr.

ORDIN
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea
olimpiadei şcolare la matematică, faza de sector
întru realizarea acţiunilor prevăzute de Planul complex de activitate al DGETS pentru
anul de studii 2018-2019, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
olimpiadelor şcolare la disciplinele de studii şi în scopul asigurării eficienţei în desfăşurarea
fazei de sector a olimpiadei şcolare la matematică, emit următorul
ORDIN:
1. Se organizează olimpiada şcolară la matematică, faza de sector, pentru elevii claselor a VIIa - a XH-a, la 20.01.2019, ora 9.00, în instituţiile de învăţământ secundar, ciclul II, după
cum urmează:
sectorul Botanica - LTPA „Elena Alistar” ;
sectorul Buiucani - IPLT „Onisifor Ghibu” ;
sectorul Centru - IPLT „Gheorghe Asachi” ;
sectorul Ciocana - LT „Gaudeamus” ;
sectorul Râşcani - IPLT „Ştefan cel Mare” .
2. Se aprobă componenţa Consiliului municipal de coordonare pentru organizarea şi
desfăşurarea olimpiadei şcolare la matematică (Anexa nr. 1).
3. Se aprobă componenţa juriului olimpiadei (Anexa nr. 2).
4. Se aprobă comisia de examinare a contestaţiilor (Anexa nr. 3).
5. Se aprobă centrul de verificare a lucrărilor olimpiadei şcolare la matematică, faza de
sector, LTPA „Elena Alistar” .
6. Preşedinţii juriului olimpiadei pe sectoare se vor prezenta la data de 18.01.2019, la DGETS,
bir.l, ora 16.00, pentru primirea pachetelor cu materialele de concurs.
7. Directorii instituţiilor de învăţământ secundar, ciclul II: LTPA „Elena Alistar” (Babuc
Lilia), IPLT „Onisifor Ghibu” (Cemei Elena), IPLT „Gheorghe Asachi” (Volosatîi Boris),
LT „Gaudeamus” (Gangan Zinaida), IPLT „Ştefan cel Mare” (Cemadciuc Ala, interimar):
7.1 vor asigura condiţii necesare de desfăşurare a olimpiadei şcolare, faza de sector în
instituţiile respective;
7.2 vor numi profesori supraveghetori în sălile de concurs, prin ordin intern, pentru ziua de
20.01.2019;
8. Conducătorii instituţiilor de învăţământ secundar:

8.1 vor prezenta, până la 15.01.2019, oferta de participare a elevilor învingători la etapa
locală, varianta hârtie, (Anexa 4) în instituţia gazdă şi în varianta electronică la adresele de
e-mail:
Emailul, telefonul
Instituţia
Numele, prenumele
Sectorul
cadrului didactic
LTPA „Elena Alistar”
ecaterina. salusca®, amail.com
Găluşca Ecaterina
Botanica
079086725
aurelia-minzat(a),mail .ru
IP LT „Onisifor Ghibu”
Mînzat Aurelia
Buiucani
068161810
IPLT „Gheorghe Asachi” toctobeau®,vahoo.com
Rusu Tamara
Centru
079061323
Ciocana

Sorbală Silvia

Râşcani

Miricinschi Ion

LT „Gaudeamus”
IP LT „Ştefan cel Mare”

ssorbalafa),mail.ru
079533938
miricon87(a),2mail.c0m
068497414

8.2 vor asigura prezenţa participanţilor la olimpiadă la data de 20.01.2019 în instituţiile de
învăţământ: LTPA „Elena Alistar” - sectorul Botanica, IPLT „Onisifor Ghibu” - sectorul
Buiucani, IPLT „Gheorghe Asachi” - sectorul Centru, LT „Gaudeamus” - sectorul Ciocana,
IPLT „Ştefan cel Mare” - sectorul Râşcani;
8.3 vor asigura prezenţa membrilor juriul olimpiadei şcolare la matematică (Anexa nr.2), în
LTPA „Elena Alistar” , la data de 20.01.2019, ora 14.00.
9. Responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin se desemnează S. Axînti, şef al
direcţiei inspecţie şcolară, DGETS.
10. Controlul realizării prevederilor prezentului ordin revine V. Negrei, şef adjunct, DGETS.

Ex.: S. Axînti, 022(235272)

