REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA
DTRECTTA

iNVATAruiNr

ORDINUL

nr.0I-27174
din 10.01.2018
Cu privire la organizarea qi desfrqurarea
examenelor de absolvire in resim extem

in temeiul ordinului nr. 387 din 14.112017 Ministerului Educaliei Culturii Ei Cercetf,rii,
in baza prevederilor Metodologiei de organizare qi desfbEurare a examenului de absolvire, in
regim extem, aprobata prin ordinul Ministerului Educaliei nr. 1058 din 02 noiembrie 2015 in
scopul asiguririi condiliilor optime pentru desfbgurarea examenelor de absolvire a gimnaziului
gi suslinerea acestora de cdtre candidalii externi in sesiunea 2018, emit urmdtorul
ORDIN:

1.

Se aproba Centrul de suslinere a examenelor de absolvire
externi, Liceul Teoretic "Ion Creangd" .

a gimnaziului pentru candidafii

2.

Directorul Liceul Teoretic "Ion Creangd", d-l A. Iavorschi :
2.1 va aproba componenla nominala a Comisiei institulionale de organizare a examenelor de
absolvire a gimnaziului pentru candidalii externi;
2.2 va organrza suslinerea examenelor de absolvire a gimnaziului, in regim extern, pentru
candidafii care au atins vArsta de 16 ani gi au insugit in mod individual, conlinutul curricular
pentru nivelul gimnazia|'

va primi cererile candidalilor in perioada

11.01.2018-15.02.2018, pentru suslinerea
examenelor de absolvire a gimnaziului, in regim extem, la care se va anexa situalia qcolara
a ultimului an de studii gi copia certificatului de nagtere sau buletinului de identitate;
2.4va organrza consultalii in perioada 01.03-06.04.201Sgi susfinerea probelor de diferenfd de
programd pentru certihcarea gradului de insugire a conlinutului curricular la discipline
prevdzute de Planul-cadru pentru invd{dmdntul gimnazial, anul de studii 2017-2018, pentru
ultima clasa de gimnaziu, cu exceplia disciplinelor educalia frzica si educalia tehnologicd;
2.5 va elabora orarul probelor de diferenld de programa pentru certificarea gradului de insugire
a conlinutului curricular gi va anunla candidalii nu mai tdrziu decdt cu 5 zile inainte de
inceputul acestora;
2.6 va asigura suslinerea in scris a unei probe de diferenld de program pe zi, pdstrdndu-se
aceste probe in arhiva instituliei;
2.7 va desfrEura Consiliul profesoral, care in baza rezultatelor oblinute la probele de certificare
a gradului de insugire a conlinutului cunicular la disciplinele de studiu, va decide admiterea
2.3

candidatului la examenele de absolvire, cu condilia cd candidatul a oblinut la toate probele
de diferenld de programa o nota mai mare sau egala cu,,5" (cinci);
2.8va asigura remunerarea cadrelor didactice pentru desfbqurarea probelor de diferenla pentru
invdfdm6ntul gimnazial din fondul de salarizare a cadrelor didactice din institute;
2.9 va asigura desfdgwarea examenelor de absolvire, in regim extern, concomitent cu
examenele de absolvire in invd![mAntul gimnazial, conform orarului aprobat de cdtre
Ministerul Educafiei.

2.I0

Consiliul profesoral al LT "Ion Creangd" va aproba decizia cu privire la absolvirea
gimnaziului, in conformitate cu rezultatele examenelor.
2.l2Directorul LT "Ion Creangd" A.Iavorschi, va conserlna absolvirea in Registrul de evidenfd
qi va elibera Certificatul de studii gimnaziale absolvenlilor care au promovat examenele de
absolvire a gimnaziului.
3. SecgiaPolitici Educalionale qi Management:

va monitoriza procesul de

organizare gi desfrgurare a examenelor de absolvire a
gimnaziului, in regim extem;
3.2 va asigura constituirea bazei de date statistice cu referire la candidatii la examenele de
absolvire a gimnaziului, in regim extem;
3 '3 va aduce la cunoEtinld directorului LT "Ion Creangd" conlinutul prezentului
ordin.

3.1

4.

Responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin se desemne azd,A. Mugenco
adjunct, Di ;

5.

Controlul indeplinirii prezentului ordin mi-l asum personal.

DI Soroca Ghe
A

Executor Mu;enco A
Tel 230-225-43
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