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În temeiul art. 2 dn Legea nr. 88/2020 privind anularea examenelor de calificare la finalizarea
programelor de formare profesională tehnică, anul de studii 2019-2020,

ORDON:

1. A aproba modificările la actele de studii în învățământul profesional tehnic, pentru anul
2020, după cum urmează:

1) Anexa 1 și Anexa 2 la Ordinul ministrului educației nr. 1203/2015, (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2016, nr.13-19, art.54):

a) textul „În baza hotărârii Comisiei de evaluare și calificare din 00.00.000” se substituie cu
textul „În conformitate cu Legea nr. 88/2020”;

b) textul „On the basis of the Assessment and Qualification Board from 00.00.000” se substituie
cu textul „In accordance with Law no. 88/2020”;

c) pozițiile „Președinte al comisiei ___” și „Chairman of the Board ____” se exclud.

2) Anexa la Ordinul ministrului educației nr. 648/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2017, nr.277-288, art.1448):

a) textul „În baza hotărârii Comisiei de evaluare și calificare din 00.00.000” se substituie cu
textul „În conformitate cu Legea nr. 88/2020”;

b) textul „On the basis of the Assessment and Qualification Board from 00.00.000” se substituie
cu textul „In accordance with Law no. 88/2020”;

c) pozițiile „Președinte al comisiei” și „Chairman of the Board” se exclud.

2.  Directorii  instituțiilor  de  învățământ  profesional  tehnic,  în  conformitate  cu  prevederile
prezentului ordin vor asigura certificarea elevilor care cad sub incidența prevederilor art. 1 alin. (2),
alin. (3) din Legea nr. 88/2020 privind anularea examenelor de calificare la finalizarea programelor
de formare profesională tehnică, anul de studii 2019-2020.

3.  Centrul  Tehnologii  Informaționale și  Comunicaționale în  educație  va asigura eliberarea
actelor de studii în conformitate cu prevederile prezentului ordin.



4. Direcția învățământ profesional tehnic (dl Silviu Gîncu, șef Direcție) va aduce la cunoștința
instituțiilor de învățământ profesional tehnic prezentul ordin.

5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina doamnei Natalia GRÎU,
secretar de stat.

6. Prezentul ordin se aplică pentru elevii care finalizează în anul de studii 2019-2020 programe
de formare profesională tehnică secundară, postsecundară, postsecundară nonterțiară cu medii de
promovare a disciplinelor (unităților de curs) / modulelor / stagiilor de practică prevăzute în Planul
de învățământ mai mari sau egale cu „5” (cinci) și intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.

7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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