Nr. 5862 / 13.07.2020
Către unitățile de învățământ licel
În atenția directorului/directorului adjunct
Vă transmitem precizări privind calendarul, înscrierea și organizarea Examenului national de
bacalaureat, sesiunea august – septembrie 2020 și
Obs. Calendarul examenului și condițiile de înscriere se afișează la sediul și pe site-ul unității de
învățământ
Propunerile de participare în comisiile din centrele de examen și în centrele zonale de
evaluare din partea profesorilor se vor completa la link-ul:
-

pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte, membri, profesor evaluator
https://forms.gle/j7HsdMiiq6ghuNzVA
pentru profesorii asistenți https://forms.gle/d7YPMm89Y8VACZfY8

Examenul national de bacalaureat, sesiunea august – septembrie 2020
A doua sesiune a examenului național de Bacalaureat 2020 se va desfășura în perioada 24 august - 5
septembrie. Înscrierea candidaților este programată în intervalul 13 - 24 iulie 2020. Documentele-tip
de înscriere - completate și semnate - pot fi depuse la secretariatele unităților de învățământ-centre de
examen sau pot fi transmise prin mijloace electronice/poștă, folosindu-se coordonatele indicate de
secretariatele unităților de învățământ.
Probele scrise sunt programate în săptămâna 24 - 27 august, astfel:





24 august: Limba și literatura română - E.a)
25 august: proba obligatorie a profilului - E.c)
26 august: proba la alegere a profilului și specializării - E.d)
27 august: Limba și literatura maternă - proba E.b)

Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se pot realiza în zilele de 28 și 31
august, respectiv 1 septembrie. În acest sens, comisiile de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal
vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență, la
probele de profil din cadrul examenului național de Bacalaureat (2020), potrivit ORDINULUI MEC nr.
4.341/27 mai 2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de
competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de
bacalaureat naţional 2020.
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