ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2020 ,
SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE
PERIOADA 13-23 IULIE 2020 :
Procedura specifică MEC nr. 239/28.05.2020, cu privire la documentele tip de înscriere la
examenul de bacalaureat național 2020, articolul 1 prevede: ”candidații la examenul de
bacalaureat
național
2020, completează
și
depun/transmit
prin
mijloace
electronice/poștă documentele tip de înscriere, în perioada 13-23 iulie 2020, în vederea
încadrării în termenele prevăzute de Calendarul examenului de bacalaureat național 2020.”.
Conform recomandării Comisiei judetene de bacalaureat, “înscrierea se poate efectua
prin depunerea cererilor în format letric, la secretariatul unității, dar și prin intermediul
mijloacelor electronice”
În concluzie,candidaţii proveniţi atât din promoţia curenta cât şi din promoţiile anterioare,
pot depune/transmite documentele tip de inscriere , enumerate mai jos, în perioada 13-23 iulie
2020 atât prin mijloace electronice/poștă cât şi prin depunerea cererilor în format letric, la
secretariatul unității, astfel:

• Pentru transmiterea electronică adresa e-mail este : sanitarbn@gmail.com
Toate documentele vor fi transmise fie scanate, fie în format poză (cu rezoluţie
mare, lizibile, clare)
• Pentru transmiterea pe cale poștală, adresa este :Liceul Teoretic Sanitar Bistrița,
bd. Republicii, nr. 18, cod postal 420057, județ BN
• Depunerea cererilor la sala CEAC se face in perioada 13-23.07.2020 (zile
lucrătoare), în intervalul orar 08-13.

Documente necesare pentru inscriere:
Pentru candidații proveniți din promoția curenta si promotiile anterioare:
• Cerere de înscriere (fișă tip- informatizată) - model de cerere – cf. Anexa 2a se găsește
pe site-ul școlii www.sanitarbn.ro ( completată conform instrucțiunilor de completare
de mai jos)
• Copie certificat de naștere
• Copie certificat de căsătorie (dacă e cazul)
• Copie carte de identitate ( pe care se va menționa un număr de telefon al candidatului)
• Copie foaia matricolă clasele IX-XII
• Adeverinţă cu notele la probele pentru care se solicită recunoaşterea notelor (se
eliberează de şcoală și se adaugă la dosarul candidatului)
• 2 poze color, pe hârtie fotografică, tip carte de identitate, ¾ cm, identice

• Chitanţă de achitare a taxei de examen (pentru candidaţii din promoţiile anterioare care
au susţinut de cel puţin 2 ori examenul de bacalaureat se achita in data de 23.07.2020.
• O folie protectoare
ATENŢIE !!!!
La sfârşitul perioadei de înscriere(In data de 23.07.2020), candidaţii care s-au înscris, se vor
prezenta OBLIGATORIU la secretariat, pentru semnarea tabelelor de înscriere generate de
aplicația BACALAUREAT 2020.
Înstrucțiuni de completare a cererii de înscriere- Anexa 2a:
1) Candidații completează partea I a cererii de înscriere
2) Candidații care solicită recunoașterea/echivalarea unor probe susținute în anii
anteriori/sesiunile anterioare completează partea I și partea a II-a din cererea de
înscriere
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