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Nr. 425/BAC/30.06.2020 

 

ANUNȚ 

 

În conformitate cu prevederile Ordinul M.E.N. Nr. 4950/2019 privind organizarea și desfășurarea 

examenului de bacalaureat național – 2020, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Ordinul 

MEC Nr. 4441/2020, vă comunicăm următoarele: 

 

- În perioada 30.06.2020 – 02.07.2020, în intervalul orar 09.00 – 16.00, respectiv în data de 

03.07.2020, în intervalul orar 08.00 – 10.00, la Secretariatul Inspectoratului Școlar Județean 

BIHOR, strada Mihai Eminescu Nr.11, Mun. Oradea, Județul Bihor sau pe e-mail 

contact@isjbihor.ro se pot depune cererile de înscriere la etapa specială a examenului de 

bacalaureat pentru candidații, care conform actului doveditor prezentat, nu s-au putut 

înscrie în perioada 03-10.06.2020, prevăzută de calendar, conform modelului anexat. 

Cererea va fi însoțită de următoarele documente justificative: copie după BI/CI, certificat de 

naștere, foaie matricolă care atestă absolvirea învățământului liceal, actul doveditor al situației 

speciale - certificatului medical pentru candidații spitalizați - internați/ documentul doveditor 

eliberat de Primărie/ Instituția Prefectului pentru candidații aflați în izolare sau autoizolare / 

documentul doveditor transmis de către DSP pentru cazurile de carantină / documente 

doveditoare eliberate și certificate de medicul de familie/ curant/ de specialitate, pentru alte cazuri 

medicale. 

- În perioada 30.06.2020 – 02.07.2020, în intervalul orar 09.00 – 16.00, respectiv în data de 

03.07.2020, în intervalul orar 08.00 – 10.00, la Secretariatul Inspectoratului Școlar Județean 

BIHOR, strada Mihai Eminescu Nr.11, Mun. Oradea, Județul Bihor sau pe e-mail 

contact@isjbihor.ro, se pot depune solicitările candidaților înscriși la examenul de 

bacalaureat, în perioada 03-10.06.2020, prevăzută de calendar, dar care nu au putut susține 

una/ mai multe sau toate probele scrise în perioada 22-25.06.2020, conform modelului 

anexat. Solicitarea va fi însoțită de următoarele documente justificative: copie după BI/CI, actul 

doveditor al situației speciale - certificatului medical pentru candidații spitalizați - internați/ 

documentul doveditor eliberat de Primărie/ Instituția Prefectului pentru candidații aflați în izolare 

sau autoizolare / documentul doveditor transmis de către DSP pentru cazurile de carantină / 

documente doveditoare eliberate și certificate de medicul de familie/ curant/ de specialitate, 

pentru alte cazuri medicale. 

 

Președintele comisiei de bacalaureat județeană BIHOR,                      

            INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,                                                    

                   prof. Virgil-Nicolae BLAGE 

                                                                                                                        Secretari,  

                                                                                                                    INSPECTORI ȘCOLARI, 

                                                                                                                       Prof. Raluca ȘEREȘ 

                             Prof. Florin Liviu NEGRUȚIU 


