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DIRECTORILOR UNIT A TI LOR DE INV A TAMA.NT PREUNIVERSITAR 

inscrierea candidafilor la examenul de bacalaureat national, 
sesiu nea august-septem brie 2020 

Avand 111 vedere Ordinul ministrului educatiei �i cercetarii cu nr. 4307 din 21 mai 2020 pentru 

modificarea �i completarea Ordinului ministrului educatiei nationale cu nr. 4950/20 I 9 privind 

organizarea �i desfa�urarea examenului de bacalaureat national-2020, 1nscrierea candidatilor la 

examenul de bacalaureat national, sesiunea august-septembrie 2020, se face 111 perioada 13-24 iulie 
2020. 

Pentru buna desfa�urare a 1nscrieri lor, va rugam sa ave ti 111 vedere modi ficarea articolu lui 6, 

prin introducerea alineatului (5), cu urmatorul cuprins: 

(5) ,,Comisia de bacala11reat j11defeanti poate decide arondarea la centre de examen din 
propriul judef �-i a unor candidafi provenif i a tat din seria cu rent a, cat .yi din serii/e anterioare, care 
au finalizat st11diile liceale intr-o unitate de invtiftimant din altjudef, astfel inccil ace,>·tia st/ poatti 
susf ine exa111enul intr-o unit ate de invti/amcint din apropierea locuinfei. in aceste situaf ii, elevul 
depune solicit area la comisia j11defeana dinj11def 11I uncle dorqte sti s11sf inti probe le examenului de 
baca/a11rea1. Comisia judefeana comunica aprobarea a tat candidatului, cat Ji unitaf ii ·>·co/are de 
provenienfa, care are obligaf ia de a transmite docwnente/e candidatului la centrul de examen unde 
a Josi arondat. " 

Pentru candidatii din seria curenta, absolventi ai unei unitati de 1nvatamant din alt judet, care 

au domiciliul pe raza judetului Mure� �i care doresc sa sus\ina examenul de bacalaureat national, 

sesiunea august-septembrie 2020, 1ntr-un centru de examen din apropierea domiciliului, cererea 

adresata comisiei judetene va fi 1nsotita de o copie dupa cartea de identitate �i o copie dupa foaia 

matricola. 

Pentru candidatii proveniti din seria anterioara, absolventi ai unei unitati de 1nvatamant din alt 

jude\, cererea adresata comisiei judetene va fi 1nsotita de o copie a cartii de identitate, o copie dupa 

foaia matricola �i o adeverinta eliberata de unitatea de 1nvatamant/centru de examen din care sa reiasa 

disciplinele/probele promovate. 

Pre�edintele Comisiei judetene 

a examenului de bacalaureat national 

Inspector �colar general adjunct, 

prof. Sabin-G�ASCAN 
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