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CALENDARUL EXAMENELOR DE DIFERENȚE 

2016-2017 

Președinte Membri 

Discipline teologice 

 

Studiul Vechiului Testament 

IX 

Studiul Noului Testament X 

Morală creștină IX-X 

Istoria creștinismului XI 

Spiritualitate creștină XI-XII 

Eclesiologie XI-XII 

Doctrine biblice XI 

Muzică bisericească IX-X 

Literatură universală IX-X 

Teologie aplicată IX-XI 

 

Data: 01.09.2017 

Ora 10:00 

Matematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 31.08.2017 

Ora 10:00 

Limba franceză 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:31.08.2017 

Ora: 10:00 

Informatică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 01.09.2017 

Ora 10:00 

Dir. adj. prof. 

Buleandra 

Constantin 

Prof. teologie Pop Marius 

Prof. teologie Tamaș Ioan 

Prof. lit. univ. Popa Dorina 

Prof. muzică bis. Blaga 

Diana 

Cicortaș Marius 

Modog Andrei 

Moțiu Rodica 

Ienciu Simona 

Buleandra Constantin 

Opriș Dorin 

 

(1)Pentru desfășurarea examenelor de diferențe există două tipuri de probe: scrise și orale. 

(2) La toate examenele de diferențe, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeași specialitate sau, după caz, 

specialități înrudite/ din aceeași arie curriculară. 

(3) Proba scrisă a examenelor de diferențe are o durată de 90 de minute pentru învățământul secundar și postliceal, din 

momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu subiecte. Proba scrisă conține două 

variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere. 

(4) Proba orală a examenelor de diferențe se desfășoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de examen. 

Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susțin examenul la 

disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conține două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen 

cel mult o dată. 

(5) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susținută de aceasta. Notele de la 

probele orale sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi și fracționare. Media aritmetică a notelor acordate la cele 

două probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de diferență, fracțiunile de 

50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului. 

(6) Media obținută de elev la examenul de diferență este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a 

notelor finale acordate de cei 2 examinatori. Între notele finale acordate de cei 2 examinatori nu se acceptă o diferență 

mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face președintele comisiei de examen. 

 
Președintele comisiei, 

Prof. Buleandra Constantin 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BIHOR 

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „EMANUEL” ORADEA 
TEL./FAX 0259-426.810; 0359-410.591 

liceul.emanuel@gmail.com www.noel.ro 
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