Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi

ANUNT
PRIVIND INSCRIEREA LA EXAMENUL DE BACALAUREAT
2020, SESIUNEA IUNIE
Toți
ți candidații din seria curenta, cât și cei din seriile anterioare trebuie ssă completeze cererea
de înscriere la Bacalaureat 2020.. Atenție, toți candidații completează partea I.

Candidaţii care solicită recunoaşterea/echivalarea unor probe susţinute în anii anteriori sau
sesiunile anterioare completează atât partea I (datele personale), cât şi partea a II-a
II
din cererea de înscriere.
Candidaţii care, în cel puţin una din clasele a IX
IX-a – a XII-a,
a, au obţinut premii
individuale la concursuri/olimpiade şcolare internaţionale, recunoscute de către Ministerul
Educaţiei și Cercetării
ării la o disciplină inclusă în lista dis
disciplinelor
ciplinelor de Bacalaureat, şi care
solicită echivalarea probei scrise respective, completează partea I şi partea a III
III-a din cererea
de înscriere.
Candidaţii care au obţinut o certificar
certificaree 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
ștere 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 recunoa
recunoaștere și echivalare.
Toate documentele de înscriere de mai sus vor fi depuse, după ce au fost completate și
semnate,, cu anexele precizate mai jos, la secretariatele unității de învă
învățământ (fiecare
clasă la secretariatul din corpul său).
Actele necesare inscrierii:
1.
2.
3.
4.

Cererea de înscriere
Copie certificat de nastere;
Copie carte de identitate;
4 poze - 3/4 (pe verso se scrie numele candidatului)

Candidatii din seriile anterioare se vor inscrie doar la sediul unității,
ții, secretariat, corp A, str.
Sf.Andrei, nr.70
Perioada de înscriere : 03-10.iunie.2020
10.iunie.2020
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