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ORDIN

Cu privire la finalizarea anului de studii 2014-2015
în instituţiile de învăţămînt secundar general
şi organizarea eficientă a activităţilor
în vara anului 2015
în scopul organizării şi desfăşurării eficiente a finalizării anului de studii
2014-2015, examenelor de absolvire la finele ciclurilor de şcolaritate în
învăţămîntul secundar general, sesiunii de examene-2015, organizării întremării şi
odihnei elevilor în vara anului 2015, înscrierii copiilor în clasa I în anul de studii
2015-2016, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal
Chişinău Vă atenţionează asupra realizării prevederilor Metodologiilor de
organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire, anul şcolar 2014-2015,
Ordinelor Ministerului Educaţiei nr.1016 din 30 septembrie 2014 „Examenele de
absolvire, anul şcolar 2014-2015”, nr.1119 din 31 octombrie „Cu privire la
aprobarea Programului de desfăşurare a sesiunii de examene-2015” şi a deciziilor
Comisiei Naţionale de Examene, proces verbal nr.l din 30 septembrie 2014, proces
verbal nr.l din 31 octombrie 2014, Instrucţiunii privind procedurile specifice de
examinare a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, aprobată de Comisia
Naţională de Examene, Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată
prin ordinul ME nr.202 din 09 aprilie 2015, se emite următorul ORDIN:
1.
Şefii DETS din sectoarele Botanica, Centru (A.Ivanu, A.Vîrlan), şefii
interimari din sectoarele Buiucani, Ciocana, Rîşcani (V.Negrei, L.Babuc,
A.Grosu), directorii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, şefii secţiilor DGETS
inspecţie şcolară, învăţămînt preuniversitar, educaţie şi tineret (T.Mistreanu,
T.Curtescu, L.Crudu):
- să ţină cont de faptul, că anul şcolar curent, conform Planului - cadru
pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pe anul de studii 2014-2015, pentru
elevii claselor I-IV se încheie la 29 mai; iar pentru clasele absolvente a IX-a, a XIIa, situaţia academică se încheie pînă la 25.05.2015, în ultima săptămînă a anului
şcolar, 25.05.15-29.05.15, se organizează activităţi de pregătire pentru sesiunea de
examene:
- să asigure evaluarea finală a rezultatelor şcolare în învăţămîntul primar;
sesiunea de examene la absolvirea gimnaziului, clasa a IX-a şi la absolvirea
liceului, clasa a XH-a se va desfăşura în conformitate cu orarul evaluărilor finale a
rezultatelor şcolare în învăţămîntul primar, examenelor de absolvire a ciclurilor
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gimnazial şi liceal pentru anul de studii 2014-2015 în conformitate cu anexa nr.l la
Ordinul ME nr.1016 din 30 septembrie 2014 „Examenele de absolvire., anul şcolar
2014-2015”;
- să monitorizeze desfăşurarea careului solemn de finalizare a anului de
studii, care va fi organizat la 29 mai 2015, începînd cu ora 8.30 şi nu va depăşi 3045 minute;
- să asigure familiarizarea tuturor instituţiilor de învăţămînt subordonate,
inclusiv a cadrelor didactice, elevilor şi a părinţilor, tuturor factorilor responsabili,
implicaţi în organizarea şi desfăşurarea sesiunii de examene 2015 cu prevederile
actelor normative nominalizate;
- să asigure condiţii optime şi să aloce resurse financiare suficiente pentru
realizarea sesiunii de evaluare 2015 în instituţiile de învăţămînt preuniversitar;
- să interzică colectarea sau favorizarea acţiunilor de colectare a fondurilor
materiale sau băneşti de la orice persoană fizică sau juridică în legătură cu
examenele de absolvire a gimnaziului, examenelor de bacalaureat;
- să finalizeze soluţionarea tuturor chestiunilor privind optimizarea reţelei
instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, extraşcolar pentru anul de
studii 2015-2016.
2. Secţia inspecţie şcolară (T.Mistreanu):
- să analizeze calitatea procesului de realizarea a conţinuturilor curriculare
în conformitate cu prevederile actelor normative şi a Planului-cadru pentru
învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal în anul de studii 2014-2015;
- să organizeze în perioada 25-29.05.2015 evaluări selective a documentaţiei
şcolare la finele anului de studii 2014-2015 şi a nivelului de pregătire a instituţiilor
de învăţămînt preuniversitar către sesiunea de evaluare;
- să organizeze în perioada 25-29.05.2015 în instituţiile de învăţămînt
preuniversitar controlul organizării şi desfăşurării Consiliilor profesorale privind
admiterea la examenele de absolvire a gimnaziului şi a examenelor de bacalaureat
în baza rezultatelor obţinute de către candidaţi la disciplinele şcolare, conform
Planului-cadru pentru profilul solicitat (treapta de liceu) şi cererii candidatului
(anexa nr.9);
- să asigure instruirea cadrelor didactice antrenate în evaluarea rezultatelor
şcolare la disciplinele de examen;
- să actualizeze, după concursurile republicane, organizate de Ministerul
Educaţiei al Republicii Moldova, lista finalizată a absolvenţilor claselor a IX-a, a
XH-a, deţinători ai diplomelor de gradul I, II, III la olimpiadele republicane, în
anul absolvirii şi elevilor, care în una din clasele X-XII, au obţinut, la disciplinele
de examen, medalii individuale la olimpiadele internaţionale, recunoscute de
minister, pentru a li se acorda nota „10” (zece), din oficiu, fară susţinerea
examenului la disciplinele respective;
- să monitorizeze eliberarea de la proba practică a disciplinei de examen cu
nota „10” (zece), din oficiu, deţinătorii diplomelor de gradul I, II şi III la
Campionatele Internaţionale oficiale, Europene şi Mondiale, candidaţii cu
performanţe la nivel de Maeştri în Sport/Artă, deţinători ai diplomelor de gradul I,
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II şi III la Campionatele naţionale, aceştia susţinând, însă proba teoretică la
disciplina respectivă şi celelalte probe de examen;
- să elaboreze raportul analitic cu privire la rezultatele examenelor de
absolvire a gimnaziului, examenelor de bacalaureat în instituţiile de învăţămînt
secundar general, în sesiunea 2015, cu concluziile relevante despre situaţia atestată
şi sugestiile de rigoare, în termen de 10 zile, de la încheierea examenului de
bacalaureat.
3. Secţia management preuniversitar (T.Curtescu):
- să monitorizeze elaborarea graficului desfăşurării Consiliilor profesorale în
instituţiile de învăţămînt secundar general privind admiterea elevilor la examenele
de absolvire a gimnaziului şi a examenelor de bacalaureat;
- să monitorizeze corectitudinea întocmirii orarului desfăşurării consultaţiilor
pentru examenele de absolvire;
- să monitorizeze nivelul asigurării instituţiilor de învăţămînt cu actele
normative ce vizează finalizarea anului de studii şi întreg procesul de organizare a
sesiunii de examene 2015;
- să monitorizeze respectarea actelor normative privind organizarea şi
desfăşurarea sesiunii de evaluare 2015;
- să elaboreze lista instituţiilor de învăţămînt din subordine, recomandate
pentru participarea la „Ultimul sunet” a membrilor Guvernului şi a reprezentanţilor
altor autorităţi publice centrale;
- să monitorizeze organizarea regulamentară a sărbătorii ultimului sunet
pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt secundar general din municipiu;
- să efectueze explicaţiile de rigoare pentru conducătorii instituţiilor de
învăţămînt secundar general, referitor la îndeplinirea prevederilor „Instrucţiunii cu
privire la eliberarea, completarea, evidenţa şi păstrarea actelor de studii în
instituţiile de învăţămînt secundar general” în scopul respectării normelor unice;
- să abordeze problema implementării reformei structurale în educaţie
(optimizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt secundar general, preşcolar şi
extraşcolar pentru anul de studii 2015-2016, completarea claselor conform actelor
normative) la şedinţa de lucru (22.05.2015) cu participarea şefilor DETS din
sectoarele Botanica, Centru (A.Ivanu, A.Vîrlan), şefilor interimari din sectoarele
Buiucani, Ciocana, Rîşcani (V.Negrei, L.Babuc, A.Grosu), economistului superior,
M.Radu.
4. Secţia educaţie şi tineret (L. Crudu):
- sa monitorizeze organizarea şi desfăşurarea careului solemn de finalizare a
anului de studii, care va fi organizat la 29 mai 2015, începînd cu ora 8.30;
- să monitorizeze respectarea prevederilor actelor normative cu privire la
onorarea simbolurilor de stat ale Republicii Moldova;
- să organizeze desfăşurarea sezonului estival 2015.
5. Directorii instituţiilor de învăţămînt secundar general:
- să mobilizeze cadrele didactice în vederea respectării prevederilor
ordinelor DGETS cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire
a gimnaziului şi a examenelor de bacalaureat în învăţămîntul secundar general;
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- să asigure respectarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea
examenelor de absolvire a gimnaziului, examenelor de bacalaureat de către toate
persoanele antrenate în această activitate;
- să asigure contra semnătură, familiarizarea tuturor cadrelor didactice, a
elevilor şi părinţilor cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a
examenelor de absolvire a gimnaziului, examenelor de bacalaureat în anul şcolar
2014-2015 şi să explice tuturor persoanelor antrenate, modalitatea de organizare şi
desfăşurare a examenelor;
- să instruiască profesorii propuşi în calitate de asistenţi şi să asigure
prezenţa acestora în Centrele de Bacalaureat în ziua probei de examen;
- să interzică acumulările de bani pentru organizarea şi desfăşurarea
examenului de bacalaureat;
- să organizeze careul solemn la 29 mai 2015, începînd cu ora 8.30,
respectînd schema de timp recomandată în actele normative;
- să asigure onorarea simbolurilor de stat ale Republicii Moldova, în
conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
- să realizeze o succintă trecere în revistă a performanţelor înscrise în anul de
învăţămînt 2014-2015, mesaje de felicitare;
- să asigure omagierea elevilor absolvenţi şi a elevilor cu performanţe;
- să asigure realizarea prevederilor ordinelor DGETS: nr.149 din 03.02.2015
„Referitor la organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a gimnaziului”,
nr.1218 din 08.10.2014 „Cu privire la examenele de absolvire anul 2014-2015”,
nr.550 din 27.04.2015 „Cu privire la organizarea odihnei de vară a elevilor şi
asigurarea securităţii vieţii şi sănătăţii copiilor în taberele de odihnă în sezonul
estival 2015”, nr. 516 din 17.04.2015 „Cu privire la punerea în aplicare a
Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I în anul de studii 2015-2016” (Anexa
nr.5 „Prognoza înmatriculării în clasele a V-a, a X-a în instituţiile de învăţămînt
secundar general în anul de studii 2015-2016”), nr. 543 din 24.04.15 „Cu privire la
perfectarea documentaţiei pentru acordarea ajutorului material copiilor din
familiile social-dezavantajate”.
6.
Şefii adjuncţi ai DGETS (V.Cujbă, A.Fleaş), contabilul şef (T.Popov),
şefii secţiilor/serviciilor/centrelor subordonate DGETS: resurse umane
(O.Zastavneţchi),
management preuniversitar (T.Curtescu ), inspecţie şcolară
(T.Mistreanu), educaţie şi tineret (L.Crudu), informare şi relaţii cu comunitatea
(N.Strajesco), sport (V.Gheorghiu), management preşcolar (V.Ciumac, int.),
analiză, monitorizare şi implementare a politicilor educaţionale (E.Russu), revizie
şi control (C.Frunze), Centrul metodic municipal (V.Pşeneac, int.), şefii centrelor
de profil: Centrul Adolescenţilor (V.Sandu), Centrul psiho-socio-pedagogic
(Sv.Gorea), Centrul municipal de informare şi orientare profesională (V.Juminschi,
int.), Centrul de instruire pentru alolingvi (E.Mornealo, int.), Centrul „Pas cu Pas”
(C.Cincilei, int.), Centrul de educaţie moral-spirituală (N.Bujor), Centrul municipal
de excelenţă (I.Botnari):
- să realizeze prevederile Ordinului nr.1552 din 10.12.2014 „Cu privire la
sporirea responsabilităţii pentru elaborarea planurilor strategice, operaţionale,
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rapoartelor de activitate ale secţiilor/serviciilor/centrelor de profil şi a DETS din
sectoare”.
7. Responsabilitatea pentru realizarea dispoziţiilor prezentului ordin revine
şefilor DETS din sectoarele Botanica, Centru (A.Ivanu, A.Vîrlan), şefilor
interimari din sectoarele Buiucani, Ciocana, Rîşcani (V.Negrei, L.Babuc,
A.Grosu), directorilor instituţiilor de învăţămînt secundar general, şefilor adjuncţi
ai DGETS
(V.Cujbă, A.Fleaş), contabilului
şef (T.Popov), şefilor
secţiilor/serviciilor/centrelor
subordonate
DGETS:
resurse
umane
(O.Zastavneţchi),
management preuniversitar (T.Curtescu ) inspecţie şcolară
(T.Mistreanu), educaţie şi tineret (L.Crudu), informare şi relaţii cu comunitatea
(N.Strajescu), sport (V.Gheorghiu), management preşcolar (V.Ciumac, int.),
analiză, monitorizare şi implementare a politicilor educaţionale (E.Russu), revizie
şi control (C.Frunze), Centrul metodic municipal (V.Pşeneac, int.), şefii centrelor
de profil: Centrul Adolescenţilor (V.Sandu), Centrul psiho-socio-pedagogic
(Sv.Gorea), Centrul municipal de informare şi orientare profesională (V Juminschi,
int.), Centrul de instruire pentru alolingvi (E.Mornealo, int.), Centrul „Pas cu Pas”
(C.Cincilei, int.), Centrul de educaţie moral-spirituală (N.Bujor), Centrul municipal
de excelenţă (I.Botnari).
8. Controlul executării prevederilor ordinului dat mi-1 asum.

T. Nagnibeda-Tverdohleb

Direct

Z. Popescu, 022201602
/V
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