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R ef Organizarea testurii pe eşuntion 

reprezentutiv , sesinneu 20IS

Intru reaizarea prevederilor ordinnlui nr. 160 din 16 februarie 2018 a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al 

Republicii Moldova cu referire la „Organizarea testării pe eşantion reprezentativ, sesiunea 2018” . prin elaborarea . 

administrarea şi veriflcarea instrumentelor de evaluare. emit următorul

O rd in :

1. A.organiza. în perioada 23.27 februarie 2018. testarea pe eşantion reprezentativ a materialelor de examene. 

sesiunea 2018. treapta gimnazială şi lieeală. în instituţiile de învăţământ din raion (anexa nr. I şi anexa nr.2).

2. A aproba eomponenţa Comisiei raionale pentru organizarea testării pe eşanlion rcprezentativ a materialelor de 

e.xamen. sesiunea 20 18:

-Calin Mariana. preşedinte al Comisiei;

- Olga Cosie. secretar al Comisiei;

- Curciuc Mihail, membru al Comisiei;

- Melintc Nieolae. membru al Comisiei;

- Şişcanu Ludmila. membru al Comisiei:

- Serghei Zagorudco, membru al Comisiei.

-Rudci L.iuba, director L 'f 'A .  Agapie"

4. Direcţia lîducaţie ( Cosic Olga):

1) va asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea testării pe eşantion reprezentativ :

2) \a efectua informarea - instruirea eadrelor didactice din toate instituţiilc carc au candidaţi pe eşantion reprezentativ. 

sesiunea 2018;

3) va inlbrma instituţiile din subordine despre organizarea şi deslăşurarea testării pe eşantion reprez.entativ. sesiunea 

2018;

4) va remite la dtita de 23. 27 februarie. pe adresa de e-mail a instituţiilor dc învăţămînt . incluse, conform ane.xclor. în 

cşanlionul reprezentativ, testcle pentru organizarea şi desfâşurarea lestării pe aşantion reprezentativ a materialelor de 

examen la ora 8.30 şi baremele de corectare la ora 13.00:



5) va monitoriza procesul de organizare şi dcsfaşurare a testării pe eşantion reprezentativ a examenelor de absolvire;

6) va remite către Agenţia naţională pentru Curriculum şi F-'valuare centralizatoarele completate cu rezultatele de la 

testarea peeşantion reprezenlativ şi notele informative pentru fiecare disciplină de examen, până la 1 martie2018.

5. Directorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar:

- vor asigura condiţiile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea testării pe eşantion reprezentativ;

- vor organiza în instituţie desfăşurarea tcstării pc eşanlion reprezentativ . sesiunea 2018. conform orarului anexelor 

nr. I.nr.2:

• - vor prelua, în perioada 23.27 februarie 2018. în format clectronic. testele dc la direcţie la ora 8 ":
• multiplica numărul necesar de teste. în conformitate cu numărul indicat în anexele nr. 1 şi nr. 2 la ordinul 

menţionat;
• oferi spaţiu pentru scrierea testelor:
• vor primi barcmele de corectare şi centralizatoarele de la Direcţia l-iducaţie la ora 13.00;
• monitoriza administrarea corectă a testelor;
• oferi spaţiu pentru verificarea testelor:
• oferi spaţiu pentru completarea cenlralizatoarelor şi vor asigura completarca lor:
• expedia, pentru fiecare zi de testare. în tcrmen de 72 de ore de la administrarca testului. Direcţiei Educaţic. 

prin poşta clectronică. centralizatoarele şi notele informative la adresa cosicOOV/ mail.ru. conform modelului: 
Disciplina Dc Exainen (clO sau c112) instituţia

6. Profcsorii vor:
1) administra lestul (timpul de scriere a testului este de 180 de minute la clasa a 12-a. 120 de minute la clasa a 9- 

a:
2) veriflca lestele în strictă conformitate cu baremul de corectare;
3) completa centralizatorul (direct în fişierul prim it de la direcţie) cu rezultatele obţinute de elevi: numărul de 
puncte acumulate de elevi pentru fiecare item. pentru fiecare variantă de test separat (pentru introducerea datelor. 
profesorul poate solicita ajutorul profesorului dc informatică sau a altei persoane):
4) elabora o notă informalivă în flşierul Word în care îşi vor expune opinia (cu argumente) cu referire la: 

claritatea formulării itemilor şi corespunderea lor cu cerinţele programei de examen şi curriculumul la 
disciplină:
gradul de complexitate a itcmilor. gradul de complexitate a testului:
struetura tcstului: aranjarea în pagină. claritatea imaginilor. spaţiul rezervat pentru rezolvarca 
subicctelor/itemilor:
baremul dc corectare: corectitudine ştiinţifică. claritate, accesibiIitate; 
sugestii şi propuneri cn referire la elaborarea testelor.

7. Prezcnta. în tcrmen de 72 de ore de la administrarea testului. dirccţiei instituţici de învăţămînt centralizatorul şi 
nota informativă. în format electronic. penlru a 11 expediate Direcţiei Educaţie.
1) institui prin ordin. comisii de verillcare a lucrărilor la ilccare disciplină;

2) institui priti ordin responsabil de completarea centralizatorului şi a notei informative^la llecare disciplină pentru 

a II expcdiate Direcţiei Educaţie în termenul stabilit.

8. Sc dcsemnează responsabil de realizarea prezentului ordin dna Cosic Olga, specialist superior a DE Sîngerei.

9. Controlul asi entului se pune în responsabilitatea dlui M. Curciuc, şef adjunct Dl

Şef DirccţL 

Ex: M. Curcfi

Mariana CAEIN

Eşantionul rcpre/cnt n tcrin lc lor de cvnlunrc , scsiunea 2018

('iclnl Giinnazidl Ane.xa nr. 1

l.a ordinul DE nr. 98 din 19 februarie 2018



Data Discipiina Instituţia Nr. elevi Limba de instruire

23 februarie 2018 Matcmatica LT’,Olimp” ,or.

Sîngerei

91 Română

23 februarie 2018 Istoria românilor şi 

universală

LT” N. Casso" 53 Română

Ancxa nr. 2

La ordinul DE nr. 98 din 19 februarie 2018 

Eşantionul rcprezentati\ pcntru tcstarea rnatcria lclor de cvaluare , scsiunca 2018

Ciclul liceal

Data Profîl Disciplna Instituţia Nr. elevi Limba de instruire

27 februarie 2018 Umanist. Limba şi literatura i ; r  d . 9 Rusă

română (alolingvi) Cantemir”

27 februarie 2018 Umanist Limba şi literatura LT” M. 55 Rom.

română Eminescu”

Real Limba şi literatura LT” M. 15 Rom.

română Eminescu”

27 februarie 2018 Umanist Geografie LT"N. Casso" 23 Rom.

27 februarie 2018 Umanist Istoria română şi LT”  A. 31 Rom.

universală Agapie"


