
Programul de desfășurare a sesiunii de examene 2023  
(Extras din Anexa la ordinul nr. 1434 din 11.10.2022 al DGETS, mun. Chișinău, adaptat pentru elevi și părinți)  

 

Nr. Denumirea activității 
Termen de 

realizare 

1. Constituirea bazei de date cu privire la candidații la examenul național de Bacalaureat, sesiunea 2023. 01.02-10.03.2023 

2. Organizarea și desfășurarea testărilor pe un eșantion reprezentativ (cl. a IX-a și cl. a XII-a).  Februarie 2023 

3. 
Publicarea pe pagina Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (www.ance.gov.md)  a testelor 

pentru exersare la fiecare disciplină de examen (cl. a IX-a și cl. a XII-a).  
Martie 2023 

4. 
Constituirea bazei de date cu privire la candidații la examenele naționale de absolvire a gimnaziului, 

sesiunea 2023. 

Martie-aprilie 

2023 

5. Organizarea și desfășurarea pretestărilor republicane, cl. a IX-a. 28.03-06.04.2023 

6. Organizarea și desfășurarea pretestărilor republicane, cl. a XII-a.  27.03-07.04.2023 

7. Completarea bazei de date cu reușita școlară a candidaților la examenul de bacalaureat, sesiunea 2023. 25.05 -31.05.2023 

8. 
Completarea bazei de date cu reușita școlară a candidaților la examenele naționale de absolvire a 

gimnaziului, sesiunea 2023. 
Mai-iunie 2023 

9. Desfășurarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. 05.06-15.06.2023 

10. 
Verificarea testelor de examen. Completarea borderourilor de notare pentru examenele naționale de 

absolvire a gimnaziului. 
06.06-21.06.2023 

11. Comunicarea rezultatelor examenului de absolvire a gimnaziului. 22.06.2023 

12. 
Depunerea de către candidați la examenele de absolvire a gimnaziului a cererilor pentru contestație (24 

de ore). 
22.06.2023 

13. Examinarea contestațiilor (gimnaziu). Completarea borderourilor de notare. 23.06-25.06.2023 

14. 
Afișarea borderourilor cu rezultatele, obținute în urma examinării contestațiilor (gimnaziu), la avizierul 

liceului. 
26.06.2023 

15. 
Completarea bazei de date cu notele de la examenele naționale de absolvire a gimnaziului, sesiunea de 
bază 2023. 

22.06-26.06.2023 

16. Eliberarea certificatelor de studii gimnaziale la liceu. 05.07-06.07.2023 

17. Desfășurarea examenului național de bacalaureat 02.06-20.06.2023 

18. 
Verificarea testelor de examen. Scanarea testelor de examen. Completarea bazei de date cu note de la 

examenul național de bacalaureat. 
03.06-24.06.2023 

19. 
Comunicarea rezultatelor examenului național de bacalaureat (afișarea borderourilor de notare la avizierul 

liceului).  
26.06.2023 

20. 
Depunerea de către candidații la examenul național de bacalaureat a cererilor pentru contestație, la 
centrul de bacalaureat (48 de ore). 

26.06-27.06.2023 

21. Examinarea contestațiilor (examenul național de bacalaureat). 28.06-02.07.2023 

22. 
Afișarea borderourilor cu rezultatele, obținute în urma examinării contestațiilor, la centrele de 

bacalaureat. 
03.07.2023 

23. Tipărirea centralizată a diplomelor de bacalaureat pentru absolvenții din sesiunea de bază. 03.07-05.07.2023 

24. Eliberarea diplomelor de bacalaureat la liceu pentru absolvenții din sesiunea de bază. 06.07-07.07.2023 

25. Depunerea cererilor de participare în sesiunea suplimentară de către candidați la Centrele de Bacalaureat. 03.07-04.07.2023 

26. Constituirea Centrelor de bacalaureat, sesiunea suplimentară 08.07-10.07.2023 

27. Desfășurarea sesiunii suplimentare, gimnaziu. 03.07-06.07.2023 

28. Desfășurarea sesiunii suplimentare, bacalaureat. 17.07-24.07.2023 

29. 
Comunicarea rezultatelor examenelor naționale de absolvire a gimnaziului din sesiunea 

suplimentară. 
08.07.2023 

30. 
Depunerea de către candidații la examenele de absolvire a gimnaziului a cererilor pentru contestație 

(24 de ore) 
08.07.2023 

31. Examinarea contestațiilor (gimnaziu), sesiunea suplimentară. Completarea borderourilor de notare. 09.07.2023 

32. 
Afișarea borderourilor cu rezultatele obținute în urma examinării contestațiilor (gimnaziu) la avizierul 

liceului. 
10.07.2023 

33. 
Eliberarea certificatelor de studii gimnaziale, sesiunea suplimentară, de la CTICE către Organele 
locale de specialitate în domeniul învățământului (în baza graficului). 

12.07-14.07.2023 

34. 
Comunicarea rezultatelor din sesiunea suplimentară de bacalaureat. Afișarea borderourilor cu rezultatele 

candidaților la centrele de bacalaureat. 
26.07.2023 

35. 
Depunerea de către candidați la examenul de bacalaureat a cererilor pentru contestație, sesiunea 

suplimentară (48 de ore). 
26.07-27.07.2023 

36. 
Transmiterea testelor candidaților care au depus cereri pentru contestații (sesiunea suplimentară) la 

centrul republican de examinare a contestațiilor. 
28.07.2023 

37. Examinarea contestațiilor. 28.07-30.07.2023 

38. 
Transmiterea testelor și afișarea borderourilor cu rezultatele obținute în urma examinării contestațiilor 

din sesiunea suplimentară la centrele republicane de bacalaureat. 
31.07.2023 

39. Eliberarea diplomelor de la centrele de bacalaureat pentru absolvenții din sesiunea suplimentară. 31.07-01.08.2023 

40. Eliberarea diplomelor de bacalaureat la liceu pentru absolvenții din sesiunea suplimentară. 31.07-01.08.2023  

http://www.ance.gov.md/

