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ORDIN 
 

"12" noiembrie 2018           nr.3 - 606 
 

„Organizarea şi desfăşurarea tezelor semestriale  

semestrul I, anul de studii 2018-2019” 

 
 Conform ordinului nr.1531 din 18.10.2018 al Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii 

Moldova se vor organiza şi susţine teze semestriale pentru disciplinele de cultură generală  în învăţământul 

liceal şi cel profesional tehnic din Republica Moldova. În baza celor menţionate şi hotărârii Consiliului 

metodico – ştiinţific, proces verbal nr.2 din 30 octombrie 2018 

ORDON: 

 

1.  Se aprobă, în conformitate cu Anexa la prezentul ordin, orarul desfăşurării tezelor semestriale la 

învăţământul liceal pentru grupele academice anii de studii I – III.  

2. De a numi responsabili pentru organizarea şi desfăşurarea tezelor semestriale la învăţământul liceal  

Dl Carauş Valeriu, director adjunct pentru instruire şi educaţie . 

3. Şefii de catedre Staşcova T., Spoială D., Goreanu I. vor: 

-  asigura elaborarea instrumentelor de evaluare(matricea de specificaţii, subiectele, baremele de corectare, 

schema de convertire a punctelor în note) şi înainta spre aprobare până la 1 decembrie 2018; 

- organiza verificarea testelor în strictă conformitate cu baremul de corectare, respectând termenul 

limită de prezentare a rezultatelor - 3 zile de la data desfăşurării tezelor; 

- asigura decodificarea după verificare a tezelor semestriale; 

- realiza analiza rezultatelor obţinute la fiecare disciplină; 

- genera opinii, propuneri vizând rezultatele obţinute; 

- aduce la cunoştinţa cadrelor didactice cu conţinutul prezentului ordin prin contrasemnarea acestuia. 

4.  Cadrele didactice vor prezenta obligatoriu la secţiile de învăţământ, cel târziu cu 24 de ore înainte de 

desfăşurarea tezei semestriale, lista elevilor neadmişi pentru susţinerea tezei.. În cazul desfăşurării tezei în 

ziua de luni, listele vor fi prezentate până în ziua de vineri, ora 9
00

. 

5. Şefii de secţii O.Bagrin, L.Başcova, P.Untilă vor: 

- înregistra în listele alfabetice a repartizării elevilor pe săli de examinare, elevii neadmişi până la ora 

13
00

 a zilei ce anticipează ziua de desfăşurare a tezei; 

- realiza evidenţa strictă a prezenţei la tezele semestriale a elevilor; 

- asigura colectarea notiţelor explicative a elevilor, care au absentat sau au încercat susţinerea tezei 

prin fraudă; 

- realiza evidenţa şi sistematizarea rezultatelor în borderouri; 

- informa părinţii în scris vizând rezultatele obţinute. 

6. Dl Cricovan Alexandru, inginer exploatarea sistemelor informaţionale va asigura multiplicarea 

testelor în termele indicate conform Anexei. 

7. Contabil-şef, Conovalova T., va asigura achitarea cheltuielilor pentru multiplicarea tezelor şi pentru 

remunerarea muncii cadrelor didactice de supraveghere. 

8. Diriginţii grupelor academice, anul I-III de studii vor aduce la cunoştinţa elevilor cu conţinutul 

prezentului ordin şi participarea obligatorie la tezele semestriale, prin contrasemnarea acestora. 

 

 

Director       Rusu Boris 
 

 

ex.V.Carauş



Anexă  la ordinul nr. 3 – 606 din  12.11.2018 

 

ORARUL TEZELOR SEMESTRIALE 
Componenta de formare a competenţelor transversale/cheie, grupele în bază de studii gimnaziale 

pentru semestrul I anul de studii 2018-2019 
 

Ziua, data Luni 17.12.2018 Marţi 18.12.2018 Sâmbătă 22.12.2018 Vineri 28.12.2018 Sâmbătă 29.12.2018 

Anul  

de studii I 
Matematica, 

 ora 8
00

 

Biologia,  

ora 8
00

 

Limba română  

(alolingvi), ora 9
00 

 

Chimia, 

ora 8
00

 
 

Anul  

de studii II 
 

Informatica, 

ora 10
00

 

Limba română  

(alolingvi), ora 9
00 

 

Matematica, 

ora 10
00

 

Limba străină, 

ora 9
00

 

 

 

Ziua, data Luni 10.12.2018 Miercuri 12.12.2018  Vineri 14.12.2018 Sâmbătă 22.12.2018 

Anul de studii III 
Matematica, 

ora 13
00 

 

 
Limba străină, 

ora 13
00

 

Limba de instruire, 

ora 13
00

 

Limba română  

(alolingvi), ora 9
00 

 

 

În atenţia elevilor ! 

- La teze nu vor fi admişi elevii, care au media notelor pentru semestrul I mai mică de 5 sau neatestaţi la disciplina examinată. Admiterea se va 

încheia cel târziu cu o zi înainte de ziua de desfăşurare a tezei. 

- Accesul în sălile de curs se va efectua începând cu 15 minute înainte de ora desfăşurării tezei la prezentarea de către candidaţi a buletinului 

de identitate. Elevii care vor întârzia nu vor fi admişi la realizarea tezei, iar încercarea va fi contabilizată ca eşuată. 
- Lucrarea va fi realizată numai cu pix de culoare albastră (2 pixuri identice). 

- La disciplina matematica candidaţii au nevoie de riglă şi creion. 

- Se interzice candidaţilor să aibă asupra lor tabele, manuale, dicţionare, notiţe, calculatoare de buzunar, telefoane mobile, alte surse de 

recepţionare şi transmitere a mesajelor. 
- În cazul depistării la elevi a obiectelor interzise şi/sau a constatării susţinerii prin fraudă a tezei, elevul va fi eliminat necondiţionat din sala 

de examinare cu anularea tezei scrise. Încercarea va fi contabilizată ca eşuată  
 
 


