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Ordin nr. 27 
din „ 23 ” ianuarie 2018

Ref.: „Cu privire la organizarea şi desfaşurarea 
olimpiadelor raionale la disciplinele 
de studii -  ediţia anului 2018”.

în baza cerinţelor „Regulamentului privind organizarea şi desfaşurarea olimpiadelor 
republicane la disciplinele de studiu”, aprobat prin ordinul ME, Hotărârii Consiliului de 
Administraţie al DE Sîngerei „Cu privire la organizarea şi desfaşurarea olimpiadelor raionale la 
disciplinele de studiu”, Proiectul de activitate al DE pentru anul de studii 2017-2018 şi în 
scopul asigurării unei desfaşurări eficiente a olimpiadelor raionale la disciplinele de studii, emit 
următorul

î

Ordin:

1. A promova etapa locală a concursului la disciplinele de studiu până la 12 ianuarie 2018.

2. A promova etapa raională a concursului în perioada 10, 11, 17 şi 18.02.2018.

3. Conducătorii de instituţii:
• vor analiza rezultatele organizării concursului la etapa locală,
• vor prezenta Nota Informativă şi oferta de participare la etapa raională dlui I. Roşca, 

şefCMR, până la 19.01.2018,
• vor include în componenţa echipei învingătorul etapei locale a olimpiadei la fiecare 

disciplină şcolară,
• vor emite ordinul respectiv despre organizarea participării echipei instituţiei la etapa 

raională;
• vor numi responsabil de securitatea vieţii şi sănătăţii membrilor echipei pe parcursul 

zilelor, tur-retur.

4. A asigura organizarea şi desfaşurarea etape raionale a concursului în incinta LT 
„Olimp” şi LT „M.Eminescu” Sîngerei în baza cerinţelor Regulamentului respectiv, 
aprobat în anul 2012 şi instrucţiunii MECC după cum urmează:
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A. - 10 februarie 2018, 9.30:
1 .Matematica -  cl. VII -  XII, S. Zagorudco - LT „M.Eminescu” Sîngerei

- 11 februarie 2018, 9.30:
1. Limba şi literatura română (alol.) -  cl. IX, XII, I.Roşca
2. Limba şi literatura rusă (naţ.) -  cl. IX-XII, M.Parnov
3. Limba engleză -  cl. IX-XII, M. Calin
4. Biologia- cl. IX- XII, S. Zagorudco, L. Rudei
5. Geografia -c l. IX-XII, M.Curciuc - LT „M.Eminescu”,
6. Matematica - cl. IV, M. Albu
7. Informatica -  cl. IX-XII, O. Cosic
8. Ecologia - cl. IX-XII, N. Spînu

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8 .

- 17 februarie 2018, ora 9.30:
Limba şi literatura română (naţ.) -  cl. IX-XII, 
Limba şi literatura rusă (alol.) -  cl. IX, XII, 
Limba franceză -  cl. IX-XII,
Chimia-cl. IX-XII,
Arta plastică -  cl. VI-VII,
Limba de instruire -  cl IV,
Fizica -  cl. VII-XII,

I.Roşca 
M.Parnov 
M. Calin 

O. Cosic , V. Caplinschi 
L.Ţăruş, C.Plotnic 

M. Albu 
S. Zagorudco

Economia -  cl. IX -  XII, M. Curciuc (etapa zonală).

- LT „M.Eminescu”.

18 februarie 2018, 9.30:
1. Istoria -  cl. IX-XII, M.Curciuc - LT „M.Eminescu”.

5. Olimpiada raională la ştiinte se va desfaşura la 10 aprilie 2018 în cl. a Vll-a - a IX-a în 
incinta LT „M. Eminescu” la ora 9.30, O. Cosic, S. Zagorudco.

6. Olimpiada raională la educatia fizică se va desfaşura la 22 aprilie 2018, la ora 9.30 în 
cl. a IX-a -  a Xll-a în incinta LT „I. Creangă” Rădoaia. I. Roşca.

7. A aproba Componenţa Consiliilor de Coordonare la disciplinele de studii incluse în 
program (Anexa nr. 1).

8. A aproba Componenţa juriului la fiecare disciplină şco!ară.(Anexa nr. 2)
9. A aproba Componenţa Comisiilor de contestare la disciplinele şcolare incluse în 

program. (Anexa nr. 3)
10. A aproba Devizul de Cheltuieli pentru organizarea şi desfaşurarea olimpiadelor raionale 

la disciplinele de studii. (Anexa nr. 4)
11. Specialistii DE -  responsabili de disciplinele de studii, Consiliile de coordonare:

• Vor selecta conţinuturile curriculare şi modalităţile de evaluare eficientă a 
cunoştinţelor, capacităţilor şi atitudinilor elevilor şi vor prezenta probele de evaluare 
elaborate până la 06.02.2018 şefului DE pentru aprobare.

• Vor promova corectitudinea, principialitatea, imparţialitatea şi onestitatea în 
desfaşurarea olimpiadelor, traducerea probelor, activitatea observatorilor, 
codificarea, verificarea lucrărilor, decodificarea, completarea calitativă a 
documentaţiei conform cerinţelor regulamentului.

• Vor asigura dispariţia cazurilor de rebut pedagogic la aprecierea lucrărilor elevilor.
12. Şeful CMR (dl. I. Roşca) va asigura responsabilii de obiecte cu numărul necesar de 

Diplome de Merit penttru stimularea deţinătorilor de locuri premiante şi menţionate.
13. De asigurat activitatea serviciilor la 10, 11, 17 şi 18.02.2018 şi 10, 22.04.2018 după cum 

urmează:



a. magazinul de rechizite, responsabil V. Mîndrilă,
b. asistenţa medicală, responsabil L. Nicov,
c. poliţia rutieră, responsabil L.Ţăruş,
d. bufetul (cantina şcolară), responsabil M. Albu.

14. Contabilul sef (dna $. Chira) va asigura responsabilii de disciplinele de studii incluse în 
program cu rechizitele necesare conform Devizului de cheltuieli în termeni până la 
02.02.2018.

15. Specialistul principal-metodist V. Golban împreună cu administraţia LT „Olimp”, LT 
„M. Eminescu” or. Sîngerei şi responsabilii de disciplinele de studiu în cadrul DE Sîngerei 
vor asigura repartizarea sălilor de studiu conform necesităţilor, instrucţiunii şi avizarea 
respectivă a tuturor participanţilor în termenii stabiliţi la intrare în instituţiile respective.

16. Centrul de Creatie şi Agrement or. Sîngerei (dna L.Doroineac) si CCA Chiscăreni (Gh. 
Mereută) vor organiza respectiv pentru participanţii la olimpiade concert şi expoziţia de 
lucrări în sala de festivităţi a CCA Sîngerei în zilele de 11.02 şi 17.02.2018, începând cu 
ora 13.00.

17. Responsabilii de disciplinele de studii vor prezenta până la 23.02.2018 şefului CMR
(dl. I. Roşca) următoarele acte:

a) procesele-verbale la obiect pentru fiecare clasă,
b) analiza textuală a rezultatelor la compartimentele cunoştinţe, capacităţi şi atitudini în 

fiecare clasă cu nominalizări, concluzii şi propuneri la fiecare item.
c) oferta de participare la etapa republicană.

18. Seful CMR (dl. I. Rosca) va pregăti Nota informativă generală „Despre rezultatele 
organizării şi desfaşurării olimpiadelor la disciplinele de studii -  ediţia anului 2018” şi 
proiectul de ordin pentru întrunirea cu managerii şcolari şi Consiliul de Administraţie al 
D E - până la 30.03.2018.

19. Şeful CMR (dl. I. Rosca) si responsabilii de obiectele de studii:
• Vor asigura participarea eficientă a echipelor din raion la etapa republicană a 

olimiadelor conform Programului Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, ord. 
nr. 28 din 18.01.2018

• Vor analiza rezultatele tuturor etapelor în cadrul întrunirilor cadrelor didactice pe 
obiecte din august 2018.

20. Responsabil de îndeplinirea cerintelor prezentului ordin se desemnează dl. I. Roşca, şeful
CMR. ,

21. Sef -adiunctul DE. dl M. Curciuc va monitoriza îndeplinirea prezentului ordin şi va 
informa CA al DE în cadrul şedinţei operative.

/  Şef

Ex.: I. Roşca

M. Calin

Tel.: 069729264


