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În baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul
ordin.
ART. I
Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de
certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera
vocaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
4.433/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
683 din 18 septembrie 2014, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 23, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) La liceele de artă, specializarea coregrafie, structura
probelor de examen este:
- susţinerea proiectului/lucrării de specialitate;
- probă practică - cu etapele:
(i) dans clasic/dans modern, în funcţie de specializare - studiu
la sală;
(ii) repertoriu - spectacol;
(iii) prezentarea şi susţinerea teoretică a repertoriului de
către candidat pentru propriul rol. Pentru repertoriu - spectacol,
candidatul se prezintă solo, în duet sau ansamblu, cu lucrări în stil
clasic, modern, de caracter sau românesc."
2. La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 33. - (1) Fiecare unitate de învăţământ nominalizată ca
centru de examen îşi va elabora propriul calendar de desfăşurare a
examenului de certificare care va fi comunicat unităţilor de
învăţământ arondate. Probele de examen vor fi planificate în prima
săptămână, după încheierea cursurilor claselor terminale din
învăţământul liceal în anul respectiv."
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
ART. III

Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia pentru
învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional de Evaluare şi
Examinare, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului
Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu
Bucureşti, 31 august 2015.
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