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ORDIN
Cu privire la finalizarea anului
de studii 2017-2018
în scopul finalizării eficiente a anului de studii 2017-2018, organizării şi desfăşurării
calitative a examenelor de absolvire a gimnaziului şi sesiunii de bacalaureat, se emite următorul
ORDIN:
1. Şefii D E T S din sectoarele Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Rîşcani (I. Musteaţă,
interimar, V.Solomiţchi, N.Starjesco, A.Bodrug, A.Pavaloi), şef-interimar al secţiei management
preuniversitar (D.Garbuz), şe f al Direcţiei inspecţie şcolară (S.Axînti) în termen până la
30.05.2018 să asigure condiţiile pentru finalizarea anului de studii 2017-2018 în instituţiile de
învăţământ general subordonate.
2. Direcţia inspecţie şcolară (S.Axînti):
2.1. Să verifice, în perioada 23-30.05.2018, realizarea cantitativă şi calitativă a curriculei
şcolare, Planului-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal.
2.2. Să evalueze corectitudinea întocmirii orarului consultaţiilor pentru examenele de
absolvire.
2.3. Să monitorizeze respectarea actelor normative privind organizarea şi desfăşurarea
sesiunii de evaluare.
2.4. Să asigure informarea şi instruirea cadrelor didactice antrenate în Comisiile de evaluare a
testelor de examene pentru absolvirea gimnaziului.
2.5. Să asigure instruirea membrilor Comisiilor de monitorizare a examenelor de absolvire.
2.6'. Să elaboreze raportul cu privire la rezultatele testării naţionale în învăţământul primar, a
examenelor de absolvire a gimnaziului şi examenelor de bacalaureat cu concluziile relevante
despre situaţia atestată şi sugestiile de rigoare.
2.7. Să actualizeze, în temeiul rezultatelor participării la concursurile republicane şi
internaţionale organizate şi acceptate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii
Moldova, lista finală a absolvenţilor claselor a IX-a şi a X ll-a, deţinători (în anul absolvirii) ai
diplomelor de gradul I, II, III, deţinătorilor de medalii şi menţiuni la olimpiadele internaţionale,
pentru a li se acorda nota „1 0 ” , din oficiu, fară susţinerea examenului la disciplinele respective.
2.8. S ă informeze, până la 20.05.2017, administraţiile instituţiilor de învăţământ despre
acceptarea sau respingerea testelor elaborate pentru examenele de absolvire a gimnaziului
pentru elevii cu C ES.
3. Secţia management preuniversitar (D.Garbuz):
3.1.
Să monitorizeze procesul de organizare şi desfăşurare a Consiliilor profesorale în
instituţiile de învăţământ general privind admiterea elevilor la teze, examenele de absolvire a
gimnaziului şi sesiunii de bacalaureat.

3.2.
Să determine lista nominală a persoanelor oficiale delegate la careul solemn pentru
asigurarea conexiunii cu instituţiile unde se intenţionează participarea.
3.3.Să determine lista angajaţilor D G ETS delegaţi la careul solemn dedicat sfârşitului anului
de studii 2017-2018.
3.4. Să generalizeze datele cu privire la participarea persoanelor oficiale la careul solemn,
pentru informarea organelor ierarhic superioare.
3.5. Să organizeze, pentru persoanele responsabile, consultaţii cu privire la realizarea
prevederilor „Instrucţiunii cu privire la eliberarea, completarea, evidenţa şi păstrarea actelor de
studii în instituţiile de învăţământ general” .
3.6. S ă monitorizeze procesul de elaborare şi de publicare a Raportului de activitate a
instituţiei de învăţământ general pentru anul de studii 2017-2018, conform prevederilor ordinului
D G ETS nr. 572 din 19.04.2018.
4. Direcţia educaţie şi tineret (S.Canaţui) să asigure organizarea şi desfăşurarea careului
solemn dedicat ultimului sunet, care se va desfăşura la 31 mai 2018, ora 8:30, conform cerinţelor
actelor normative.
5. Secţia resurse umane (O.Zastavneţchi) să monitorizeze procesul de repartizare a normei
didactice cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ preuniversitar din municipiu în scopul
asigurării cu locuri de muncă a angajaţilor din instituţiile de învăţământ general supuse
reorganizării în anul şcolar 2017-2018.
6. Directorii instituţiilor de învăţământ general:
6.1. Să mobilizeze cadrele didactice în vederea respectării prevederilor actelor legislative şi
normative cu privire la finalizarea anului de studii, organizarea şi desfăşurarea examenelor de
absolvire a gimnaziului şi a liceului în conformitate cu prevederile Planului-cadru pentru
învăţământul primar, gimnazial şi liceal.
6.2. Să organizeze careul solemn de finalizare a anului şcolar 2017-2018 la 31 mai 2018, ora
08:30, cu onorarea simbolicii de stat în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
Pentru evitarea insolaţiilor şi a surmenajului se recomandă ca timpul alocat evenimentului
solemn să nu depăşească 45 de minute.
6.3. S ă asigure completarea şi publicarea Raportului de activitate a instituţiei de învăţământ
general pentru anul de studii 2017-2018, conform prevederilor ordinului D G ETS nr.572 din
19.04.2018.
7. Responsabili pentru realizarea prevederilor prezentului ordin se desemnează dle D.Garbuz
(şef-interimar al secţiei management preuniversitar ), S.Axînti şe f al direcţiei inspecţie şcolară,
S.Canaţui, şef-interimar, direcţie educaţie şi tineret, O.Zastavneţchi, şe f secţie resurse umane.
8. Controlul realizării prevederilor prezentului ordin revine dnei V. Negrei, şe f adjunct al
DG ETS.
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