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Cu privire la monitorizarea desfăşurării
probelor de aptitudini pentru înscrierea
copiilor în clasa întâi cu profil
în anul de studii 2018-2019
/V

In temeiul prevederilor Codului educaţiei al Republicii Moldova, nr. 152 din
17.07.2014, Regulamentului-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de
învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II, ordinelor Ministerului Educaţiei, Culturii
şi Cercetării nr. 256 din 13.03.2018 „Cu privire la înscrierea copiilor în clasa I în
anul de studii 2018-2019” şi nr.149 din 21.03.2017 „Cu privire la aprobarea
modificărilor şi completărilor în anexa Ordinului nr.305 din 30 martie 2016”,
deciziilor Consiliului de administraţie al DGETS nr.3/1 din 23.03.2018 „Cu privire la
aprobarea Planului de înmatriculare în clasa I în instituţiile de învăţământ primar şi
secundar, ciclul I şi II pentru anul de studii 2018-2019” şi nr.4/7 din 28.03.2018 „Cu
privire la reconfigurarea districtelor de şcolarizare pentru asigurarea şcolarizării
copiilor în clasa I pentru anul de studii 2018-2019” şi în scopul organizării şi
desfăşurării admiterii regulamentare a copiilor în clasa întâi cu profil în anul de studii
2018-2019, se emite următorul O R D I N :
1. Se aprobă orarul de desfăşurare a probelor de aptitudini specifice profilului
pentru înscrierea copiilor în clasa I şi monitorii DGETS delegaţi pentru
monitorizare (anexa).
2. Monitorii Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport:
- vor monitoriza desfăşurarea probelor de aptitudini specifice pentru
admitere în clasele I cu profil în termenii precizaţi în anexa nr.l al prezentului
ordin;
- vor prezenta comisiei municipale de şcolarizare raportul cu privire la
modul de realizare al probelor de aptitudini în termen de 10 zile.
3. Directorii instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II:
- vor aproba probele de aptitudini pentru înscrierea copiilor în clasele I cu
profil la şefii secţiilor DGETS responsabili de domeniile respective, după cum
urmează:
a)
profil arte - S.Axînti, şef direcţie inspecţie şcolară (probele pentru
clasele muzical-corale şi arte plastice), S.Butuc-Canaţui, şef interimar secţia
educaţie şi tineret (probele pentru clasele teatrale, coregrafice şi

etnofolclorice);
b) profil sport - V.Gheorghiu, şef secţie sport.
- vor organiza şi desfăşură probele de aptitudini specifice pentru admitere
în clasele I cu profil conform graficului prezentat în anexă;
- vor afişa numărul locurilor disponibile, la 15.06.2018 şi vor colecta
actele solicitanţilor din alte districte şcolare pentru realizarea probelor de
aptitudini ( 1 8 - 2 7 iunie).
4. Specialiştii principali, metodişti responsabili de activitatea instituţiilor de
învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II vor generaliza datele statistice cu
privire la rezultatele înmatriculării copiilor în clasa I cu profil către 18.06.2018.
5. Responsabili de realizarea prevederilor prezentului ordin se desemnează
D.Garbuz, specialist principal, metodist cu exercitarea atribuţiilor de serviciu a
şefului secţiei management preuniversitar, S.Butuc-Canaţui, şef interimar
secţie educaţie şi tineret, S.Axînti, şef direcţie inspecţie şcolară şi
V.Gheorghiu, şef secţie sport.
6. Controlul asupra realizării prevederilor prezentului ordin revine şefului adjunct
al DGETS, V.Negrei.
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Anexă la ordinul nr.

din
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Orarul de organizare şi desfăşurare a probelor de aptitudini specifice profilului pentru înmatricularea copiilor în clasa I
(profil arte şi sport) în instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II
Nr/o

1.

Instituţia de învăţământ
primar şi secundar, ciclul I şi
II
LTPA „Nicolae Sulac”

2.

IPLT „M.Viteazul”

3.

LT „Ion Creangă”

Arte
(muzical-coral,
teatral)
Arte (coregrafic, teatral,
m uzical-coral)

Data de realizare a
probelor de
aptitudini
23.05.2018
24.05.2018
21,22, 23,24,
25.05.2018

Ora realizării
probelor de
aptitudini
10.00
10.00
14.00-17.00

Arte (muzical-coral)

21,22, 23.05.2018

14.00-16.00
15.00-18.00
14.00-17.00

Profilul

Locaţia (sala/clasa)

Monitorii DGETS

Studioul muzical
Studioul muzical
Cabinetul metodic

R.Tătaru, secţia educaţie şi
tineret
M.Grajdari, secţia educaţie şi
tineret
A.Tabaran, direcţia inspecţie
şcolară
A.Tabaran, direcţia inspecţie
şcolară
D.Garbuz,
secţia
management preuniversitar
A.Tabaran, direcţia inspecţie
şcolară
V.Stoian, secţia educaţie şi
tineret
V.Popovici, direcţia inspecţie
şcolară
M.Grajdari, secţia educaţie şi
tineret
V.Pomîrlean,
secţia
management preuniversitar
V.Pomîrlean,
secţia
management preuniversitar

C a b .lll

4.

LT „George M eniuc”

Arte (muzical-coral)

22.05.2018

5.

Arte (teatral)

23.05.2018

10.00

6.

Gimnaziul cu profil teatral
„Ion Luca Caragiale”
LT „Mihail Sadoveanu”

Arte (etnofolcloric)

13.00-15.00
13.00-15.00

7.

IPLT „Liviu Rebreanu”

Arte (coregrafie)

22.05.2018
23.05.2018
22.05.2018
24.05.2018
22.05.2018
24.05.2018

Arte (coregrafie)
Arte (arta plastică)
Arte (muzical-coral)

22.05.2018
22.05.2018
21,23.05.2018

14.00-17.00
14.00-17.00
14.00 17.00

Cab. 43
Cab. 307

Arte (coregrafie )

21,23.05.2018

14.30-17.00

Cab. 308

Arte (arte plastice)
8.

LT „M.Grecu”

9.

LT „Nicolae Iorga”

10.
11.
12.

13.30

9.00-12.00
9.00-12.00

Cab.202
Sala festivă
Studioul
grupului
folcloric „Moştenitorii”
Cab. 3
Cab. 9
Cab. 29

LTPS „Gloria”

Sport

25.05.2018

9.00-10.00

Sala de sport

LTPA „Elena Alistar”

Arte (teatral)

23.05.2018

14.00

Bibliotecă

Liceul Teatral Municipal

Arte (teatral)

02.06.2018

9.00-18.00

Sala de festivităţi

A.Tabaran, direcţia inspecţie
şcolară
V.Pomîrlean,
secţia
management preuniversitar
T.Iurco, secţia sport
V.Stoian, secţia educaţie şi
tineret
V.Pomîrlean, secţia

13.
14.
15.

Gimnaziul „N.H.Costin”

Arte (coregrafie)

LT „B.P.H aşdeu”

Arte (muzical-coral)

LT „Iu.H aşdeu”

Arte (muzical-coral)

16.

LTPA „M .Berezovschi”

17.

IPLT „Ginta Latină”

18.

IPLT „Toader Bubuiog”

Arte (coregrafie)

19.
20.

IPLT
„Principesa
Natalia
Dadiani”
IPLT „Liviu Deleanu”

21.

IPLT„Onisifor Ghibu”

Arte (coregrafie, educaţie
plastică, teatru)
Arte
(arte
plastice,
coregrafie)
Arte (coregrafie, muzicalcoral, educaţie plastică)

22.

LT „Nicolae Gogol”

23.

LT „Ion şi
Teodorovici”

Doina

Arte
Arte
Arte
Arte
Arte
Arte
Arte

(muzical-coral)
(coregrafie)
(teatral)
(artă plastică)
(coregrafie)
(teatral)
(artă plastică)

Arte (muzical-coral)
Aldea-

Arte (muzical -coral, arte
plastice)

management preuniversitar
M.Grajdari, secţia educaţie şi
tineret
A.Tabaran, direcţia inspecţie
şcolară
V.Pomîrlean,
secţia
management preuniversitar
V.Pomîrlean,
secţia
management preuniversitar
V.Pomîrlean,
secţia
management preuniversitar
A.Tabaran, direcţia inspecţie
şcolară
A.Tabaran, direcţia inspecţie
şcolară
M.Lapp, secţia management
preuniversitar
A.Tabaran, direcţia inspecţie
şcolară
M.Lapp, secţia management
preuniversitar

22, 23.05.2018

09.00- 12.00

Sala de festivităţi

23.05.2018

12.00-15.00

Cab. 107

21.05.2018

15.30-17.30

Sala de cor

22.05.2018

15.30-17.30

23.05.2018

15.30-17.30

Sala de cor

24.05.2018

15.30-17.30

Sala de cor

25.05.2018

15.30-17.30

Sala de cor

23.05.2018
23.05.2018
22.05.2018
22.05.2018
23.05.2018
24.05.2018
25.05.2018

10.00
10.00
10.00
10:00
16.00
16.00
16.00

Blocul B, cab.6
Blocul B, cab.4
Blocul B, cab.24
Blocul B, cab.7
Blocul B, cab.4
Blocul B, cab.24
Blocul B, cab.7

21,24, 25.05.2018

Sala de festivităţi

D.Salari, secţia management
preuniversitar

23.05.2018

13.00-16.00;
13.00-16.00; 9.0013.00
12.00

Blocul II, cab. 17, 19, 20

21. 05.2018
22. 05.2018
21,22.05.2018
23.05.2018
24.05.2018
25.05.2018

14.00
14.00
16.00
08.00-18.30
16.00
09.00-12.00

Cab.217, 218, sala de
dans n r.l, 2
Sala de dans
Cab. 103, cab.l 11
Cab.312
Cabinetul de solfegiu

V.Moraru,
secţia
management preuniversitar
G.Slobozeanu,
direcţia
inspecţie şcolară
A.Tabaran, direcţia inspecţie
şcolară

24.05.2018
25.05.2018

14.00
14.00

Sala de cor

Cab. 14
Cab. 4,6

R.Tătaru, secţia educaţie şi
tineret
V.Moraru,
secţia
management preuniversitar
E.Gînsari,
secţia
management preuniversitar

