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Precizări privind înscrierea la Examenul Național de Bacalaureat/ Examene de atestat
Perioada de înscriere BAC – 3.06-10.06.2020
Modalități de înscriere
-

elevii care vin la pregătire vor aduce dosarele de înscriere la secretariatul
Colegiului.

-

elevii care nu vin la pregătire vor transmite dosarul de înscriere prin poștă, pe
adresa Colegiului – str. Răscoala din 1907 nr. 42, cu confirmare de primire sau pe
mailul Colegiului – bratescu@gmb.ro, în format electronic – toate documentele
scanate

pdf.

Un

singur

folder

care

cuprinde

toate

documentele

Nume_Prenume_BAC2020_clasa_XII ...
Alte precizări
-

-

Toți candidații, atât cei care au terminat liceul acum, cât și cei din seriile anterioare trebuie să
completeze cererea de înscriere la Bacalaureat 2020.
Toți candidații completează partea I.
Candidaţii care solicită recunoaşterea/ echivalarea unor probe susţinute în anii anteriori sau
sesiunile anterioare completează atât partea I cât şi partea a II-a din cererea de înscriere.
Candidaţii care, în cel puţin una din clasele a IX-a – a XII-a, au obţinut premii individuale la
concursuri/ olimpiade şcolare internaţionale, recunoscute de către Ministerul Educaţiei și
Cercetării la o disciplină inclusă în lista disciplinelor de Bacalaureat, şi care solicită
echivalarea probei scrise respective, completează partea I şi partea a III-a din cererea de
înscriere.
Candidaţii care au obţinut o certificare cu recunoaştere internaţională a competenţelor
lingvistice şi care solicită recunoaşterea şi echivalarea acestora cu proba C completează
cererea de înscriere, precum și o cerere de recunoaștere și echivalare.
Candidaţii care au obţinut o certificare cu recunoaştere europeană a competenţelor digitale şi
solicită recunoaşterea şi echivalarea acestora cu proba D completează cererea de înscriere,
precum și o cerere de recunoaștere și echivalare.
Absolvenții care doresc înscrierea la examenele de atestat vor transmite cererile de înscriere,
după aceeași modalitate menționată mai sus, după cum urmează – pentru atestatul de predare
a unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic,
specializarea învățători-educatoare și atestatul de competență lingvistică pentru absolvenții
claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne - perioada 5-6.06.2020, pentru
atestatul de informatică – perioada – 2-8.06.2020, pentru atestatul de muzeografie generală 2-8.06.2020, pentru atestatul de competenţe profesionale pentru elevii claselor a XII-a,
specializarea învăţător-educatoare – 5-6.06.2020.

Dosarul de înscriere cuprinde
-

-

Cerere de înscriere la Examenul Național de Bacalaureat semnată olograf
Copie certificat de naștere
Copie C.I
Copie certificat recunoaștere internațională a competențelor digitale, recunoaștere
internațională a competențelor lingvistice, diplome - premii individuale la concursuri/
olimpiade şcolare internaţionale, recunoscute de către Ministerul Educaţiei și Cercetării la o
disciplină inclusă în lista disciplinelor de Bacalaureat, prin care solicită echivalarea probei
scrise respective – dacă este cazul
4 poze tip diplomă BAC (pt. elevii de la profil pedagogic) și 2 poze tip diplomă BAC (pt.
elevii de la celelalte profiluri). Cei care transmit dosarul prin email vor lăsa la poartă, până în
ultima zi de înscriere, pozele, într-un plic inscripționat cu numele și clasa din care fac parte.

Important - Toate documentele de înscriere de mai sus pot fi transmise și depuse prin
mijloace electronice după ce au fost completate și semnate.
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