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ANUNȚ
În atenția candidaților care au susținut examenul național de Bacalaureat –
sesiunea iunie-iulie 2021

PRECIZĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DE VIZUALIZARE A LUCRĂRILOR SCRISE
BACALAUREAT, SESIUNEA 14 IUNIE - 9 IULIE 2021

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a
examenului de bacalaureat – 2011, Anexa 2 la OMECTS nr. 4799/2010, privind organizarea și desfășurarea
examenului de bacalaureat 2011, valabilă și pentru examenul de bacalaureat 2021, conform prevederilor
OMEC nr. 5453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2021, cu
modificările și completările ulterioare și ale Procedurii M.E. nr. 29408/DGIP/31.05.2021 privind
vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului național de bacalaureat
2021, candidații pot solicita comisiei de bacalaureat județene să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii,
susținută/susținute în cadrul examenului de bacalaureat 2021, după următorul calendar:

Perioada
9 iulie 2021

Activitatea


Afișarea la avizierul fiecărei unități de învățământ care a fost centru de

examen, a programului zilnic de depunere a cererilor de vizualizare a lucrărilor
precum și a informațiilor cu privire la locația și intervalul orar de vizualizare a
lucrărilor
12-13 iulie 2021



Depunerea/transmiterea prin mijloace electronice a cererilor prin care se

solicită vizualizarea lucrărilor la unitatea de învățământ care a fost centru de
examen
14 iulie 2021



Centralizarea cererilor de vizualizare a lucrărilor la comisia de bacalaureat

județeană din județul de origine
15 iulie 2021



Transmiterea situației centralizate a cererilor de vizualizare a lucrărilor de la
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comisia de bacalaureat județeană din județul de origine către comisia de bacalaureat
județeană din județul evaluator


Transmiterea de către comisia de bacalaureat județeană din județul evaluator

a solicitării de a primi lucrările pentru vizualizare directorilor unităților de
învățământ care au fost centre zonale de evaluare
15-16 iulie 2021



Pregătirea de către directorii unităților de învățământ care au fost centre

zonale de evaluare, a lucrărilor pentru vizualizare, conform procedurii


Transmiterea la comisia de bacalaureat județeană din județul evaluator a

fotocopiilor lucrărilor solicitate pentru vizualizare, conforme cu originalul
19-20 iulie 2021



Pregătirea fișierelor cu fotocopiile lucrărilor solicitate pentru vizualizare și

încărcarea lor pe FTP, conform procedurii
21-22 iulie 2021



Vizualizarea lucrărilor de către solicitanți, conform procedurii și

programului anunțat
Locația și intervalul orar zilnic în care se vizualizează lucrările vor fi comunicate ulterior.

Președinte Comisia Județeană de Bacalaureat,
Inspector Școlar General,
Prof. MITREA STELUȚA IULIANA

