
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT

Nr. 01-27/29
din 04.02.2022

“Cu privire la organizarea olimpiadelor 
raionale la disciplinele de studiu”

în conformitate cu Planul de activitate al Direcției învățământ pentru anul de studii 
2021-2022 și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor, faza raională, emit 
următorul

ORDIN:

V 1. A organiza și desfășura olimpiadele raionale la disciplinele de studiu la data de 05 -
06.02.2022; 12- 13.02.2022; 19-20.02.2022; 19.03.2022;02-03.04.2022 conform graficului 
(anexa nr. 1).

2. Se instituie Consiliul raional de coordonare în următoarea componență: 
Mușenco Angela - șef DÎ; 
Izvorean Elena- șef adjunct DÎ; 
Topor Sabina- șef SMCFC; 
Mardic Lilia- contabil șef DÎ 
Andrieș Veronica-șef serviciul economico-financiar.

3. Se aprobă componența juriului la disciplinele de studiu (anexa nr. 2).

4. Se aprobă componența comisiilor de contestare a rezultatelor clasamentului (anexa nr. 3).

5. Se desemnează responsabili de elaborarea testelor de concurs pentru disciplinele școlare (cu 
excepția disciplinelor unde vor fi elaborate de AEE teste unice), asigurarea securității probelor

de concurs și monitorizarea concursurilor la disciplinele de studiu:
- matematică-Stici Natalia. specialist superior;

- informatică-Gatman Olimpia, specialist superior;
- fizica, științe - Roman Rodica; specialist superior;
- chimia, biologia, geografie, ecologia - Iavorschi Valentina, specialist;
- limba română( limba de instruire/ alolingvi)- Doboșeriu Mariana, specialist principal :
- limba franceză- Covalciuc Alina, specialist principal;
- limba engeză, 1. rusă, educația fizică- Covalciuc Alina, specialist principal;
- istoria românilor și universală- Topor Sabina, șef SMCFPC.

6. Se instituie comisiile de coordonare pe discipline școlare (anexa nr. 4).

7. Administrațiile IP LT „C. Stere” și IP LT ,. P. Rareș” vor crea condiții în context pandemic 
(termometria. dezinfectarea spațiilor) pentru buna organizare și desfășurare a olimpiadelor 
școlare, etapa raională.



8. Directorii instituțiilor de învățămînt preuniversitar se desemnează responsabili de:
- asigurarea participării elevilor la olimpiade, faza raională;
- securitatea vieții și sănătății elevilor în zilele desfășurării concursurilor.

9. Se aprobă devizul de cheltuielițanexa 5) pentru organizarea concursurilor școlare raionale la 
discipline, care vor fi suportate de contabilitatea DI (Mardic Lilia.- contabil șef).

10. Compensația pentru munca prestată în zilele de repaus va fi remunerată în conformitate cu 
prevederile artJ58, p.2 din Codul Muncii al Republicii Moldova.

11. Responsabil de monitorizarea realizării prezentului ordin se desemnează A.Mușenco, șef DI.
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