REPUBLICA MOLDOVA
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ORDINUL

din 08- C U .Jb o tf
Cu privire la organizarea si desfasurarea
examenelor de absolvire in regim extern

In baza prevederilor Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de
absolvire, in regim extern, aprobata prin ordinul Ministerului Educatiei nr. 1058 din 02
noiembrie 2015, in scopul asigurarii conditiilor optime pentru desfasurarea examenelor de
absolvire a gimnaziului si sustinerea acestora de catre candidatii extemi in sesiunea 2017, emit
urmatorul
ORDIN :
1. Se aproba Central de sustinere a examenelor de absolvire a gimnaziului pentru candidal?i'
extemi, Liceul Teoretic ”Ion Creanga” .
2. Directorul Liceul Teoretic ’Ton Creanga”, d-1 A. Iavorschi :
2.1 va aproba componenta nominala a Comisiei institutionale de organizare a examenelor de
absolvire a gimnaziului pentru candidatii extemi;
2.2 va organiza sustinerea examenelor de absolvire a gimnaziului, in regim extern, pentru
candidatii care au atins varsta de 16 ani si au insu^it in mod individual, continutul curricular
pentru nivelul gimnazial;
2.3 va primi cererile candidatilor in perioada 12.01.2017-16.02.2017, pentru sustinerea
examenelor de absolvire a gimnaziului, in regim extern, la care se va anexa situatia scolara
a ultimului an de studii si copia certificatului de nastere sau buletinului de identitate;
2.4 va organiza consultatii in perioada 01.03-08.04.2017 §i sustinerea probelor de diferenta de
programa pentru certificarea gradului de insusire a continutului curricular la discipline
prevazute de Planul-cadru pentru invatamantul gimnazial, anul de studii 2016-2017, pentra
ultima clasa de gimnaziu, cu exceptia disciplinelor educatia fizica si educatia tehnologica;
2.5 va elabora orarul probelor de diferenta de programa pentru certificarea gradului de insusire
a continutului curricular si va anunta candidatii nu mai tarziu decat cu 5 zile inainte de
incenutul acestora;
2.6 va asigura sustinerea in scris a unei probe de diferenta de program pe zi, pastrandu-se
aceste probe in arhiva institutiei;
2.7 va desfasura Consiliul profesoral, care in baza rezultatelor obtinute la probele de certificare
a gradului de insusire a continutului curricular la disciplined de studiu, va decide admiterea
candidatului la examenele de absolvire, cu conditia ca candidatul a obtinut la toate probele

de diferenta de programa о nota mai mare sau egala cu „5” (cinci);
2.8 va asigura remunerarea cadrelor didactice pentru desfa$urarea probelor de diferenta pentru
invammantul gimnazial din fondul de salarizare a cadrelor didactice din institute;
2.9 va asigura desfasurarea examenelor de absolvire, in regim extern, concomitent cu
examenele de absolvire in invatamantul gimnazial, conform orarului aprobat de catre
Ministerul Educatiei.
2.10 Consiliul profesoral al LT ”Ion Creanga” va aproba decizia cu privire la absolvirea
gimnaziului, in conformitate cu rezultatele examenelor.
2.12 Directorul LT ’Ton Creanga” A. Iavorschi, va consemna absolvirea in Registrul de
evidenta si va elibera Certificatul de studii gimnaziale absolventilor care au promovat
examenele de absolvire a gimnaziului.
ft

3. Sectia Politici Educationale si Management:
3.1 va monitoriza procesul de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire a
gimnaziului, in regim extern;
3.2 va asigura constituirea bazei de date statistice cu referire la candidatii la examenele de
absolvire a gimnaziului, in regim extern;
3.3 va aduce la cunostinta directorului LT ”Ion Creanga” conpnutul prezentului ordin.
4. Responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin se desemneaza A. Musenco -sef
sectie Politici Educationale si Management;
5. Controlul indeplinirii prezentului ordin mi-1 asum personal.
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