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ORDIN

Nr .0 /-2 ? h (X din 2J/<f

Ref: ”Organizarea şi desfăşurarea sesiunii
suplimentare /  repetate de examene, sesiunea 2014”

în baza ORDINULUI nr. 682 din 23 iunie 2014 al Ministerului Educaţiei cu privire la 
organizarea şi desfăşurarea sesiunii suplimentare /  repetate de examene, sesiunea 2014 şi în 
conformitate cu pct. 14, pct.16 ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de 
bacalaureat, anul şcolar 2013 -  2014, pct. 8, pct. 11 ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 
examenului de absolvire a gimnaziului, anul şcolar 2013 -  2014, în scopul organizării şi desfăşurării 
regulamentare a sesiunii suplimentare / repetate de examene, sesiunea 2014 şi în baza deciziei 
Comisiei Naţionale de Examene, proces-verbal nr.l 1 din 23 iunie 2014, emit următorul

ORDIN:
1. A organiza şi desfăşura sesiunea suplimentară / repetată, după cum urmează:

GIMNAZIU: 01 iulie 2014 -  Limba şi literatura română, alolingvi
02 iulie 2014 -  Matematica
03 iulie 2014 -  Limba de instruire
04 iulie 2014 -  Limba străină. Istoria românilor si Universală.

BACALAUREAT: 16 iulie 2014 - Limba şi literatura română, alolingvi
17 iulie 2014 - Limba de instruire
18 iulie 2014 - Limba străină
21 iulie 2014 -  Disciplina de profil
22 iulie 2014 -  Disciplina la solicitare
23 iulie 2014 -  Limba maternă.

2. Directorii instituţiilor de învăţămînt vor informa candidaţii care nu au promovat examenele de 
absolvire şi cei care au absentat motivat în sesiunea de bază despre orarul examenelor în 
sesiunea suplimentară / repetată.

3. Responsabil de monitorizarea realizării prezentului ordin se desemnează dna Băxăneanu V., 
şef-adjunct DÎ.

4. Responsabil de controlul executării prezentului ordin se desemnează dna Gonţa Elena, 
şeful Direcţiei de Învăţămînt.

Şeful Direcţiei Învăţămînt Călăraşi <j? GONTA ELENA
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