
 
Nr. 408 din 03.06.2020  

 

PROGRAM ÎNSCRIERE BACALAUREAT 

SESIUNEA IUNIE – IULIE 2020 

 

Candidaţii care depun personal documentele la sediul liceului, sunt 

aşteptaţi conform orarului de mai jos: 

MIERCURI 03.06.2020 orele: 900-1400 – PROMOŢIA CURENTĂ 

JOI   04.06.2020 orele: 900-1400 – PROMOŢIA CURENTĂ 

VINERI  05.06.2020 orele: 900-1400 – PROMOŢIA CURENTĂ+ 

             PROMOŢII ANTERIOARE(în 

urma programării telefonice, tel. 0786344709) 

MARŢI  09.06.2020 orele: 900-1400 – PROMOŢIA CURENTĂ+ 

             PROMOŢII ANTERIOARE(în 

urma programării telefonice, tel. 0786344709) 

MIERCURI 10.06.2020 orele: 900-1400 – PROMOŢIA CURENTĂ+ 

        PROMOŢII ANTERIOARE(în 

urma programării telefonice, tel. 0786344709). 

 

Conform procedurii M.E.C. NR. 239/28.05.2020, candidaţii la examenul 

de Bacalaureat naţional 2020, sesiunea iunie – iulie, pot completa şi 

depune/transmite prin mijloace electronice/poştă documentele tip de 



 

înscriere, în perioada 03.06-10.06.2020 la adresa de e-mail 

liceultehnologiccurtici@yahoo.ro/ Liceul Tehnologic “Ion Creangă” Curtici, 

strada Revoluţiei, nr. 37, cod poştal 315200, jud. Arad. 

Candidaţii care nu pot depune personal documentele la sediul liceului, 

vor transmite online documentele tip de înscriere. 

Documente necesare pentru PROMOŢIA CURENTĂ: 

1. Cererea-tip de înscriere, în care candidatul îşi exprimă opţiunile pentru    disciplinele de 

studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc să susţină examenul de 

bacalaureat, semnată de fiecare candidat (se  primeşte la înscriere) 

2. copie xerox de pe certificatul de naştere  

3. copie xerox de pe cartea de identitate 

4. copie xerox de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul) 

5. copia foii/foilor matricole IX-XII (se eliberează la înscriere) 

6. 6 poze de diplomă, mărimea 3x4 cm, tăiate, cu numele scris pe verso cu creionul 

(doar pentru absolvenții care nu le-au predat până la data înscrierii dirigintelui) 

Fiecare candidat va avea o folie care va conține documentele de mai sus, puse în ordinea menționată. 

 

Documente necesare pentru PROMOŢIA ANTERIOARĂ: 

Două poze pentru diplomă, mărimea 3x4 cm  

2. Cererea-tip de înscriere semnată de fiecare candidat, în care acesta îşi asumă 

opţiunile pentru disciplinele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care 

doresc să susţină examenul de bacalaureat,  de la secretariat 

3. Chitanţa privind  plata probelor de bacalaureat ce urmează a fi susţinute (doar pentru 

candidaţii care au susţinut în sesiunile anterioare de cel puţin două ori examenul de 

bacalaureat) 
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4. Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ absolvită, din care să reiasă pentru 

fiecare sesiune anterioară susţinută rezultatele obţinute (se eliberează de secretariat, 

la cerere, anterior înscrierii) 

5. Copie certificat de naştere 

6. Copie carte de identitate 

7. Copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui faţă de cel din certificatul 

de naştere) 

8. Copie foaia matricolă IX-XII/XIII 

9.      Un dosar plic pe care se va scrie: 

- numele, în paranteză numele dobândit după căsătorie – dacă este cazul, iniţialele 

tatălui/mamei şi prenumele candidatului  

-  în colţul drept, jos, probele pe care urmează să le susţină;  

- în colţul de sus, în stânga se va trece numărul/numerele de telefon la care candidatul 

poate fi contactat în caz de nevoie;  

Fiecare candidat va avea o folie care va conține documentele de mai sus, puse în ordinea menționată. 

 

IMPORTANT: 

Taxa,  doar pentru candidaţii care au susţinut în sesiunile anterioară, de cel puţin 

două ori examenul de bacalaureat, este de 88,5 RON/ probă de examen. 

Accesul în şcoală se face individual, respectând normele care se impun în spaţiile 

închise (purtarea măştii de protecţie şi păstrarea distanţei sociale). 


