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Avocatul Poporului pentru drepturile copilului

Cu referire la interpelarea Dvs. din 05 iunie 2020, Ministerul Educaţiei. Culturii şi Cercetării 
si Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare, comunică următoarele.

în conformitate cu prevederile art.l. alin.4) din Legea nr.71/2020 privitul anularea 
examenelor naţionale de absolvire a programelor de studii in învăţământul general, sesiunea de 
examene 2020 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131-141/2020, ari, 235). 
restant ieri i din anii precedenţi, persoanele care au finalizat programa de liceu în instituţiile de 
învăţămint superior, care s-au înscris pentru a susţine examenul în sesiunea de examene 2020 şi 
persoanele care au solicitat susţinerea examenului de bacalaureat în regim de externat vor putea 
susţine examenul în următoarea sesiune, in funcţie de evoluţia situaţiei pandemice din ţară. în 
condiţiile stabilite de Ministerul Educaţiei. Culturii şi Cercetării.

în vederea executării prevederilor legii menţionate Ministerul Educaţiei. Culturii şi Cercetării 
şi Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare, au preconizat. în perioada 03-17 iulie 2020. 
organizarea sesiunii de examene, pentru categoriile de candidaţi enumeraţi mai sus. în conformitate 
cu Ordinul MECC nr.506/2020.

în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice din Republica Moldova, urmare a răspândirii 
infecţiei virusului COVID-19, la propunerea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Guvernul 
Republicii Moldova a aprobat la data de 24 iunie curent. Hotărârea de Guvern nr.432 cu privire la 
proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 71/2020 privind anularea examenelor 
naţionale de absolvire a programelor de studii în învăţământul general, sesiunea de examene 2020.

Documentul menţionat prevede eliberarea diplomei de bacalaureat care conferă dreptul de 
admitere în învăţământul superior şi în învăţământul profesional tehnic postsecundar nonterţiar. 
pentru restanţierii din anii precedenţi, persoanele care au finalizat programa de liceu în instituţiile 
de învăţământ superior şi persoanele care au solicitat susţinerea examenului de bacalaureat în regim 
de externat şi au finalizat programa de liceu cu medii anuale la disciplinele şcolare şi media generală 
mai mari sau egale cu ..5" (cinci), care s-au înscris, in termenele stabilite, pentru a susţine examenul 
de bacalaureat în sesiunea de examene 2020.

Totodată, menţionăm că proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea 
nr.71/2020 privind anularea examenelor naţionale de absolvire a programelor de studii în 
învăţământul general, sesiunea de examene 2020 a losi expediat spre examinare Parlamentului 
Republicii Moldova.
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