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Astăzi,  sâmbătă,  12  iulie  2014,  directorii  de  licee,  impreună  cuAstăzi,  sâmbătă,  12  iulie  2014,  directorii  de  licee,  impreună  cu

secretariatul  unităţii  de  învăţământ,  vor  completa,  semna,  ştampila  şisecretariatul  unităţii  de  învăţământ,  vor  completa,  semna,  ştampila  şi

înregistra, conform OMEN nr. 3838/ 11 iulie 2014, adeverinţele pentru toţi eleviiînregistra, conform OMEN nr. 3838/ 11 iulie 2014, adeverinţele pentru toţi elevii

care au promovat examenul de bacalaureat.care au promovat examenul de bacalaureat.

Adeverinţa de absolvire a examenului de bacalaureat, impreună cu douăAdeverinţa de absolvire a examenului de bacalaureat, impreună cu două

borderouri,  după  modelul  celor  pentru  eliberarea  diplomelor,  vor  fi  aduse,borderouri,  după  modelul  celor  pentru  eliberarea  diplomelor,  vor  fi  aduse,

până la orele 20,00. astazi, 12 iulie 2014, la ISMB, spre avizare.până la orele 20,00. astazi, 12 iulie 2014, la ISMB, spre avizare.

In mod exceptional, acestea pot fi aduse şi mâine, duminică, 13In mod exceptional, acestea pot fi aduse şi mâine, duminică, 13

iulie 2014, până la orele 18,00.iulie 2014, până la orele 18,00.

Adeverinţele de absolvire a examenului  de bacalaureat vor fi aşezate înAdeverinţele de absolvire a examenului  de bacalaureat vor fi aşezate în

ordinea de pe borderou.ordinea de pe borderou.

Conducătorii unităţilor de învăţământ vor lua toate măsurile pentru caConducătorii unităţilor de învăţământ vor lua toate măsurile pentru ca

începând cu luni, 14 iulie, 2014, adeverinţele să fie eliberate absolvenţilor.începând cu luni, 14 iulie, 2014, adeverinţele să fie eliberate absolvenţilor.

Pentru  absolvenţii  care  doresc  sa  continue  studiile  in  străinătate,Pentru  absolvenţii  care  doresc  sa  continue  studiile  in  străinătate,

unitatea de învăţământ va elibera documentele necesare pentru ca absolventulunitatea de învăţământ va elibera documentele necesare pentru ca absolventul

să poată primi viza de la ISMB.să poată primi viza de la ISMB.
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