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Cu privire la asigurarea şcolarizării absolvenţilor ciclului primar,
anul de studii 2018-2019
A

m

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, deciziei Consiliului consultativ al DGETS nr.01 din
31.01.2018 „Cu privire la respectarea actelor normative referitor la înmatricularea elevilor
în clasele I-i şi a V-a” şi în scopul asigurării şcolarizării absolvenţilor ciclului primar în
învăţământul gimnazial în anul de studii 2018-2019, se emite următorul ORDIN:
1.
Directorii instituţiilor de învăţământ secundar, ciclul I şi II vor asigura
continuitatea şcolarizării absolvenţilor ciclului primar din instituţiile de învăţământ primar
din proxima vecinătate, după cum urmează:
• sectorul Botanica:
Liceul Teoretic „D. Cantemir” - Şcoala Primară - Grădiniţă nr. 124;
Liceul Teoretic „N. Iorga” - Şcoala Primară - Grădiniţă nr. 90;
Instituţia Publică Liceul Teoretic „Grigore Vieru” - Şcoala Primară - Grădiniţă nr. 101;
Instituţia Publică Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” - IP Şcoala - Grădiniţă „Pas cu
Pas” nr. 152;
Instituţia Publică Liceul Teoretic „Traian” - IP Şcoala - Grădiniţă „Pas cu Pas” nr. 120.
• sectorul Buiucani:
IP Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” - Şcoala Primară - Grădiniţă „Antonin
Ursu”.
• sectorul Centru:
Liceul Teoretic cu Profd de Arte „N. Sulac” - Şcoala Primară - Grădiniţă nr. 88;
IP Gimnaziul „D.Matcovschi” - Şcoala Primară - Grădiniţă nr. 226.
• sectorul Ciocana:
Liceul Teoretic „Petru Zadnipru” - Şcoala Primară nr.83 „Grigore Vieru”;
Liceul Teoretic „Gaudeamus” - Şcoala Primară nr.12 „Anatol Popovici”;
Gimnaziul „Steliana Grama” - Şcoala Primară nr. 82;
Instituţia Publică Liceul Teoretic „Olimp” - Şcoala Primară nr. 95;
Liceul Teoretic „Ştefan Vodă” - Şcoala Primară nr. 19.
• sectorul Râşcani:
Liceul Teoretic „Dragoş Vodă” - Instituţia Publică Şcoala - Grădiniţă „Ilie Fulga”;
Liceul Teoretic „Lucian Blaga” - Instituţia Publică Şcoala Primară - Grădiniţă nr.199.

2. Directorii instituţiilor de învăţământ din municipiul Chişinău, care au în structură
clase primare şi clase gimnaziale vor asigura continuitatea şcolarizării absolvenţilor ciclului
primar în ciclul gimnazial în instituţia pe care o gestionează.
3. Directorii instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II nominalizaţi
în pct. 1 al prezentului ordin:
vor realiza procesul de eliberare a dosarelor personale ale elevilor, până la
02.07.2018 (directorii instituţiilor de învăţământ primar);
vor prezenta DGETS raport cu privire la asigurarea şcolarizării absolvenţilor
ciclului primar, conform anexei, până la 05.09.2018 (directorii instituţiilor de învăţământ
primar);
vor afişa, la loc vizibil, ordinul DGETS cu privire la asigurarea şcolarizării
absolvenţilor ciclului primar, anul de studii 2018-2019 (directorii instituţiilor de învăţământ
primar);
vor informa părinţii elevilor din clasa a IV-a cu prevederile ordinului DGETS
(directorii instituţiilor de învăţământ primar);
vor respecta cu stricteţe decizia Consiliului consultativ al DGETS nr.01 din
31.01.2018 „Cu privire la respectarea actelor normative referitor la înmatricularea elevilor
în clasele I-i şi a V-a”;
vor înregistra eventualele impedimente intervenite în procesul de înscriere/transfer
a elevilor în învăţământul gimnazial şi vor informa DGETS până la 05.09.2018.
4. Secţia management preuniversitar a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a
Consiliului municipal Chişinău:
va publica pe site-ul www.chisinauedu.md ordinul cu privire la asigurarea
şcolarizării absolvenţilor ciclului primar, anul de studii 2018-2019;
va monitoriza procesul de înscriere/transfer a absolvenţilor ciclului primar în
învăţământul gimnazial;
va identifica soluţii în cazul eventualelor impedimente intervenite în procesul de
înscriere/transfer a elevilor în învăţământul gimnazial.
5. Responsabili de executarea prevederilor prezentului ordin se desemnează D.
Garbuz, specialist principal, metodist cu exercitarea atribuţiilor de serviciu a şefului secţiei
management preuniversitar şi directorii instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul
I şi II menţionaţi în punctul 1 şi 2 al prezentului ordin.
6. Controlul executării prevederilor prezentului ordin revine V. Negrei, şef adjunct al
DGETS.
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