
 

ANUNŢ ÎNSCRIERI EXAMEN DE BACALAUREAT 

Conform Procedurii Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 239 din 28.05.2020, înscrierile 

la examenul de Bacalaureat 2020 se fac: electronic- adresa e-mail: lic_cobra@yahoo.com 

(recomandat) sau prin poştă (există riscul de a nu le primi în timp util): Liceul Tehnologic 

„Constantin Brâncuşi”, Oradea, str. Alexandru Cazaban, nr. 48, CP 410282 sau fizic la sediul 

unităţii. 

Perioada de înscriere: 03-10.06.2020: luni-joi: între orele 09,00-14,00, vineri 09,00-12,00 

Acte necesare: 
- Cerere de înscriere  

- Copie act de identitate 

- Copie certificat de naştere 

- Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) 

- Copie foaie matricolă clasele IX-XII, respectiv IX-XIII pentru seral sau frecvenţă redusă 

- Dovada  achitării taxei de 60 lei/probă pentru candidaţii din serii anterioare care au susţinut 

examenul de bacalaureat de cel puţin 2 ori; achitarea taxei se va face în contul Liceului 

Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Oradea: RO10TREZ07621E330500XXXX 

TREZORERIA ORADEA, CIF 4593385 

- 2 poze ¾ , cu numele scris pe verso, pe care le veţi lăsa la poarta instituţiei  

Precizări completare cerere de înscriere: 
- cererea se va completa cu majuscule, cu pix albastru. nu sunt acceptate corecturi 

- după nume, înainte de prenume se trece iniţiala/ se trec iniţialele prenumelui tatălui 

- toţi candidaţii completează partea I a cererii: denumirea şcolii unde au terminat, promoţia- 

anul când au terminat, forma de învăţământ: zi, seral sau frecvenţă redusă, filieră, profil, 

specializare – conform foii matricole, la sesiune se va trece IUNIE-IULIE 

- candidaţii din seria curentă şi cei din anii anteriori, care dau prima dată examenul de 

bacalaureat bifează în partea I probele de certificare a competenţelor punctele A, C –se trece 

ex. ENGLEZĂ sau limba din care aţi dat şi D (aici la sistem de operare şi pachet birotică se 

bifează doar  de candidaţii care au studiat disciplina Tehnologia Informaţiei şi a 

Comunicaţiilor pe parcursul studiilor liceale) 

- la probele scrise se bifează E)a)- limba şi literatura română, E)c)- matematică, E)d)- se scrie 

disciplina pentru care optează 

- candidaţii din seriile anterioare, care  nu dau examenul prima dată, completează în partea II 

corect sesiunea şi anul când au participat ultima dată la examenul de Bacalaureat pentru care 

solicită recunoaşterea probelor promovate (Foarte important!),  

- la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale se bifează cele pentru care 

solicită recunoaşterea: A, proba de evaluare a competenţelor lingvistice în limba română, C 

proba de evaluare a  competenţelor lingvistice într-o limbă internaţională, (se scrie 

ENGLEZĂ sau din care aţi dat) şi D proba de evaluare a competenţelor digitale, dacă le-aţi 

dat pe toate, dacă nu, doar pe cele la care aţi dat 

- la probele scrise se bifează  cele pentru care se solicită recunoaşterea 

- în vederea întocmirii adeverinţei pentru restanţieri cu rezultatele de la toate sesiunile de 

examen de bacalaureat, candidaţii din seriile anterioare vor comunica în e-mail la câte 

sesiuni de examen de bacalaureat şi care anume 

- la sfârşitul cererii se trec data, semnătura şi obligatoriu un număr de telefon unde puteţi fi 

contactat. 

ATENŢIE: 

- Vor  fi înscrişi doar cei care au toate  actele solicitate şi cererea întocmită corect. 

SUCCES! 

mailto:lic_cobra@yahoo.com

