MINISTERUL EDUCAȚIEI

Către
Unitățile de învățământ care sunt centre de examen la bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2021
În atenţia d-nei /d-lui director
Anexăm la prezenta adresă, lista cadrelor didactice eligibile din care se va realiza tragerea la sorţi în
videoconferința din data de 26.06.2021, pentru examenul de bacalaureat național sesiunea iunie – iulie 2021.
Etapele pentru anunţarea persoanelor care vor participa la examen în calitate de Asistenţi, sunt:
1. Comisia judeţeană va transmite centrelor de examen prin e-mail (pe adresa oficială a unităţii de
învăţământ) lista profesorilor asistenţi repartizaţi în comisii - sâmbătă 26.06.2021 după ora 08:00;
2. Centrele de examen vor primi toate datele necesare pentru a contacta direct asistenții repartizați la
centrul respectiv;
3. Persoanele desemnate de către directorul unității în care se organizează centrul de examen, vor
contacta asistenții repartizați și le vor comunica să se prezinte luni, 28.06.2021, ora 07:00 la centrul
respectiv.
4. Responsabilul din centrul de examen va raporta telefonic unui membru desemnat din comisia
judeţeană, situaţia referitoare la asistenţi (probleme, asistenti care nu raspund, refuzuri, confirmarea
finalizarii actiunii, etc); datele membrilor din comisia judeţeană, desemnaţi pentru a raspunde de
fiecare centru de examen, vor fi transmise prin e-mail împreună cu lista asistenţilor.
5. Acțiunea de anuntare a asistenților trebuie să se desfășoare în intervalul orar 08:00 – 10:30, urmând
ca după 10:30 responsabilul centrului de examen, să contacteze inspectorul din comisia județeană.
Asistenții se vor prezenta la centrele de examen comunicate, luni, 28 iunie 2021, ora 07:00.
Centrele de examen vor asigura prezența unei persoane duminică, 27.06.2021, de la ora 11:00,
pentru predarea logisticii şi a documentelor necesare desfăşurării examenului de bacalaureat. Vicepreşedinţii
/ membrii / secretarii CE / CZE vor fi anunţaţi telefonic direct de către comisia judeţeană.
Centrele de evaluare vor asigura prezenta unei persoane pentru predare logistică spre comisie, luni,
28 iunie 2021, începând cu ora 10:00.
Vă mulţumim.
Președintele Comisiei Județene de Bacalaureat
Inspector Şcolar General,
Marinela MARC

Vicepreședinte Comisia Județeană de Bacalaureat
Andreea SUCIU - Inspector Școlar

Secretar Comisia Județeană de Bacalaureat
Călin MURĂŞAN – Consilier
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