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Ref.:
SUSŢINEREA DE CĂTRE ABSOLVENŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL, PROFESIONAL ŞI POSTLICEAL A
EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR, ÎN SESIUNILE ANULUI ŞCOLAR 2020-2021

Absolvenţii învățământului preuniversitar de stat și particular se pot înscrie și pot
susține examenele de finalizare a studiilor, în sesiunile anului școlar 2020-2021, conform
reglementărilor Ministerului Educaţiei privind organizarea și desfășurarea acestor examene,
cu respectarea ur! mătoaretor precizări:
1.

EXAMENUL DE BACALAUREAT

a) Candidații din promoţii anterioare, care au susținut în sesiunile anterioare de cel
care se prezintă la toate probele examenului
puţin de două ori examenul de bacalaureat
de bacalaureat achită suma de 367 lei;
b) În celelalte cazuri, stabilirea sumei de plată pentru candidații din promoţiile
anterioare;-care au susţinut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul de
bacalaureat se face diferențiat, în funcție de numărul probelor pe care le susține
candidatul, luându-se în calcul toate cheltuielile necesare examinării fiecărui candidat, cu
desfășurare
aplicarea prevederilor articolelor 3, 4, 36 și 37 din Metodologia de organizare
OMECTS
4799/2010
privind
nr.
de
prin
aprobată
examenului
bacalaureat-2011,
a
modificările
și completările
organizarea și desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, cu
prevederilor
Ordinului
ministrului
conform
valabilă
bacalaureatul
2021,
și
ulterioare,
pentru
privind
cercetării
examenului
organizarea și desfășurarea
nr. 5453/31.08.2020
educației și
de bacalaureat național - 2021.
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II.

EXAMENELE DE CERTIFICARE A CALIFICARI!

PROFESIONALE/ DE ATESTARE A

COMPETENȚELOR PROFESIONALE

a) Absolvenţii învăţământului liceal, filierele vocaţională și tehnologică, care au
susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul de certificare a calificării și
care se prezintă la examen, achită o taxă de 111 lei.
b) În cazul celorlalte examene de certificare a calificării profesionale/de

atestare a

competențelor profesionale taxele de examen se stabilesc, după caz, de inspectoratul
Școlar Județean/al Municipiului București sau la nivelul centrului de examen, în
conformitate cu prevederile metodologiilor în vigoare.
Inspectoratele şcolare vor transmite aceste Precizări tuturor unităţilor de învăţământ
(de stat şi particular) care vor organiza examene de finalizare a studiilor, în sesiunile anului
școlar 2020-2021. Unităţile de învăţământ vor afişa, la loc vizibil, prezentele precizări, spre
a fi cunoscute de absolvenţi.
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