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Nr. 430/19.05.2020 

Procedură privind stabilirea modalităților de desfășurare 

a activităților de pregătire a sesiunilor de examen, a 

circuitului de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în 

care se va realiza igienizarea/ dezinfecția unității de 

învățământ 

Aprobat în CA din 18.05.2020  

1. Scopul procedurii:  

Procedura descrie modalitățile de organizare a activităților de pregătire și consiliere 

pentru examenele naționale 2020 și setul de măsuri adoptate în contextul creat de infecția umană 

cu noul coronavirus (COVID-19), în vederea împiedicării transmiterii interumane a virusului 

în perioada acestor activități. 

2. Domeniul de aplicare:  

Procedura se aplică la nivelul tuturor activităților de pregătire și consiliere pentru 

examenele naționale 2020 desfășurate în cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” și pentru 

toți responsabilii stabiliți prin procedura operațională.  

3. Documentele de referință:  

Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă;  

HG nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și 

a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate 

de virusul SARS-CoV-2; 

OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice; 

Ordinul nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare; 

Ordinul nr. 4.220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ; 

Ordinul nr. 4259/827/15.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combaterea 

a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile de învățământ. 

Fișele de post pentru angajații unității de învățământ.  
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4. Descrierea procedurii: 

4.1 Realizarea triajului: 

La intrarea în curtea unității de învățământ, cadrul medical desemnat de DSP 

(reprezentanții cabinetului medical din școală) măsoară temperatura personalului didactic, 

didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor cu termometrul de frunte. Sunt primite în unitate 

persoanele (elevi, cadre didactice, didactic auxiliare, nedidactice) a căror temperatură nu 

depășește 37,3°C.  

În situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă 

simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul 

în unitatea de învățământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea 

diagnosticului și conduitei de tratament. 

Triajul elevilor se va realiza la intrarea în clădirea școlii.  Cabinetul medical va desemna 

2 persoane pentru a realiza triajul. După realizarea triajului, elevul se va dezinfecta pe mâini și 

va primi o mască, pe care o va folosi pe toată durata cursurilor, masca cu care a venit la școală 

fiind aruncată în locul special amenajat. La finalizarea cursurilor, după dezinfectarea mâinilor, 

elevii vor arunca masca folosită în timpul cursurilor la locul special amenajat și vor primi o altă 

mască cu care se vor deplasa către casă. 

Triajul personalului se va realiza la intrarea în clădirea școlii (holul din fața 

secretariatului) de către o persoană desemnată de cabinetul medical. 

4.2 Circuit de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic 

Traseul de la intrarea în curtea școlii și până în sala de clasă se semnalizează/marchează 

în mod corespunzător cu cretă (vopsea lavabilă), inscripționându-se, din loc în loc, sintagma 

„Intrare EN/BAC” și linii de marcare a distanțării fizice (din doi în doi metri).  

Traseul din sala de clasă și până la ieșirea din curtea școlii se semnalizează/marchează în 

mod corespunzător cu cretă (vopsea lavabilă), inscripționându-se, din loc în loc, sintagma 

„Ieșire EN/BAC” și linii de marcare a distanțării fizice (din doi în doi metri).  

Pe ușa de la intrarea în clădire, se afișează sala repartizată fiecărei grupe și diagrama 

locurilor în bănci/pupitre care asigură respectarea distanțării fizice. 

Pe ușa sălii de clasă se va afișa repartizarea elevilor în bancă. De asemenea pe fiecare 

bancă se va afișa numele elevului repartizat în banca respectivă. După accesul în sala de clasă, 

elevii se vor așeza în banca repartizată. Elevii nu au voie să se aproprie la distanță mai mică de 

2 metri unul de altul.   

La intrarea în clădirea unității de învățământ, elevul se dezinfectează pe mâini și primește 

o mască de protecție, pe care o aplică ținând cont de regulile de utilizare a măștilor.  

După dezinfecția încălțămintei, prin ștergere pe covorașul dezinfectant, sub 

supravegherea responsabilului de hol, elevii se deplasează până la ușa sălii de clasă repartizată, 

pe traseul semnalizat corespunzător și marcat cu linii pentru respectarea distanțării fizice (din 

doi în doi metri). Responsabilul de hol este numit din rândul personalului didactic nedidactic.  

Pe traseul de la intrarea în curtea școlii și până în sala de clasă, trebuie eliminată 

posibilitatea de interacțiune a elevilor cu alte persoane. Se interzice staționarea elevilor în curtea 

școlii și pe holurile școlii. 

La intrarea în sala de clasă, sub supravegherea cadrului didactic, elevul se dezinfectează 

pe mâini și ocupă locul inscripționat cu numele său.  

Accesul elevilor în curtea unității de învățământ este permis până la ora prevăzută de 

programul de pregătire comunicat părinților și elevilor. Diriginții claselor a XII-a și a VIII-a 

vor comunica părinților programul de pregătire pentru fiecare grupă și obligativitatea de a 

ajunge până la ora programată. 



3 
 

În cazul existenței mai multor grupe de elevi participanți la pregătire, ora de intrare în  

clădire se decalează cu câte 15 minute pentru fiecare grupă. Vor fi programate la aceeași oră 

două grupe, una repartizată în corpul A și una în corpul B. Programul va începe la ora 08.30. 

4.2.a) Pentru perioada de pregătire a examenelor de Evaluare Națională și de 

Bacalaureat: 02.06.2020-12.06.2020 

Accesul elevilor în curtea școlii se va face prin poarta C (cea din grădină). 

Elevii repartizați în corpul A vor avea acces în clădirea școlii pe la intrarea elevilor (ușa 

A2) și vor urca la etajele II și III pe scara elevilor (scara A2). 

Elevii repartizați în corpul B vor avea acces în clădirea școlii pe la intrarea profesorilor 

(ușa B1), iar elevii repartizați la etajul I vor urca pe scara profesorilor (scara B1). 

Cadrul didactic va îndruma elevii către sala de clasă. 

La finalizarea cursurilor elevii repartizați în corpul A vor coborî pe scara profesorilor 

(scara A1) și vor ieși din clădirea școlii pe la sala de sport (ușa A3), iar din curtea școlii vor ieși 

pe la poarta principală (poarta B). 

La finalizarea cursurilor elevii repartizați în corpul B vor ieși din clădirea școlii pe la 

ieșirea elevilor (ușa B2), cei de la etajul I coborând pe scara elevilor (scara B2) și ieșind din 

curtea școlii pe la poarta principală (poarta B). 

Cadrul didactic va conduce elevii până la ieșirea din școală. 

Cadrele didactice, didactice auxiliare și nedidactice vor avea acces în curtea școlii pe la 

intrarea principală (poarta A), iar în clădirea școlii pe la intrarea principală (ușa A1).  

Pentru încheierea mediilor, cadrele didactice vor folosi sălile de la demisol (CDI), parter 

(sălile 1, 2, 3) și etajul I (sălile 11, 12, 13, 14) și, bineînțeles, cancelaria, asigurându-se că nu 

sunt mai mult de 5 persoane simultan în încăpere. 

4.2.b) Pentru perioada de desfășurare a probelelor scrise de la Evaluarea Națională și 

Bacalaureat. 

Accesul elevilor repartizați în corpul A, în curtea școlii, se va realiza pe poarta principală 

B, iar accesul în corpul A se va realiza pe la sala de sport (ușa A3).  

Accesul elevilor repartizați în corpul B, în curtea școlii, se va realiza pe poarta C (cea din 

gradină), iar accesul în corpul B se va realiza pe la intrarea profesorilor (ușa B1).  

Membrii comisiei și asistenții vor avea acces în curtea școlii pe la intrarea principală 

(poarta A), iar în clădire școlii pe la intrarea principală (ușa A1).  

După finalizarea probelor scrise elevii repartizați în corpul A vor ieși din clădirea școlii 

pe la ieșirea profesorilor (ușa A1) și apoi vor părăsi incinta școlii pe poarta A, iar elevii 

repartizați în corpul B vor ieși din clădirea școlii la ieșirea profesorilor (ușa B1) și vor părăsi 

curtea școlii pe poarta C. 

După apariția metodologie și proceduri MEC de desfășurarea a examenelor de 

Bacalaureat și Evaluare Națională circuitele de intrare-ieșire din timpul examenelor vor fi 

revizuite. 

4.3 Pregătirea spațiilor pentru activități:  

Coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și pardoseală) vor fi 

dezinfectate regulat cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool la finalizarea programului. 

Unitatea asigură săpun, prosoape de hârtie și dispensere cu dezinfectant pentru mâini, 

care vor fi reîncărcate permanent. 

Administratorul școlii va desemna un reprezentant din partea personalului nedidactic 

pentru fiecare hol. Acesta răspunde de reîncărcare permanentă a dispenserelor de săpun și 

dezinfectant. În fiecare dimineață începând cu ora 7.00 reprezentantul de hol va aerisi sălile de 

clasă, iar după fiecare activitate va asigura curățenia sălilor de clasă de pe holul respectiv, 
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dezinfectând  pardoselile, locurile de activitate (pupitre, scaune, catedră), clanță ușă, lambriu, 

pervaz fereastră, cremon geamuri prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide pe 

bază de clor sau alcool. 

Pe ușa sălii de clasă vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-

sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2; 
Stabilirea locurilor în sala de clasă se va face păstrând o distanță între candidați, pe rânduri 

și între rânduri, de 2 metri.  

4.4 Formarea grupelor de elevi:  

Grupele pentru pregătirea în vederea susținerii examenelor se formează numai din elevii 

pentru care părinții și-au dat acordul de participare la aceste activități. Elevii vor fi programați 

la toate cele trei probă. 

Pentru formarea grupelor, acordul părinților se comunică profesorilor diriginți prin 

telefon/email/whatsapp până la 26 mai 2020. 

Profesorii diriginți transmit listele elevilor participanți, în aceeași zi, prin e-mail/ 

whatsapp, directorului unității de învățământ, care procedează la formarea grupelor de cel mult 

10 elevi, după consultarea cu dirigintele clasei. Criteriul preponderent va fi cel alfabetic. 

La prima ședință de pregătire elevii participanți vor prezenta declarația scrisă semnată de 

părinte/tutore.  

4.5 Desfășurare orelor de pregătire pentru examenele de Evaluare Națională 

și Bacalaureat: 

Desfășurarea activităților de pregătire se face pe baza unui program comunicat părinților 

și elevilor cu cel puțin 5 zile înainte de începerea activității. Programul va fi comunicat în data 

de 28.05.2020. 

Grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării 

activităților, cu excepția grupelor de la proba Ed) (12A, 12D, 12E). În acest caz subgrupa 

majoritară va rămâne în sala grupei, iar celelalte subgrupe vor fi repartizate în săli de 

clasă/laboratoare care nu vor mai fi folosite la alte grupe. Repartizarea grupelor pe săli de clasă 

va fi comunicată părinților și elevilor odată cu comunicarea programului. 

Elevii vor avea asupra lor doar instrumente de scris, caiete, manuale și instrumente 

geometrice.  

La începutul activității, cadrul didactic prezintă regulile care trebuie respectate pentru a 

asigura protecția sanitară a elevilor.  

Pe durata activităților elevii și cadrele didactice își vor igieniza regulat mâinile cu 

substanțe dezinfectante.  

Pentru ștergerea tablei, cadrul didactic utilizează mănuși și un burete cu dezinfectant de 

suprafețe. Nu vor fi folosiți elevi pentru ștergerea tablei și nici pentru scrierea la tablă. 

În sălile de clasă activitățile se vor desfășura cu maximum 10 elevi, situați la minimun 2 

metri distanță unul de altul, care vor purta mască pe tot parcursul desfășurării activităților.  

Durata activităților desfășurate de elevi în sălile de clasă va fi de 135 de minute (3 ore a 

câte 45 min) pentru elevii de liceu și de 90 de minute (2 ore a câte 45 min) pentru elevii de 

gimnaziu, cu pauză intermediară de 10 minute. 

În pauzele intermediare cadrul didactic permite deplasarea unui alt elev la grupul sanitar 

numai după reîntoarcerea elevului aflat la grupul sanitar. În timpul desfășurării activității elevii 

nu vor părăsi sala de clasă.  

În perioada desfășurării activităților de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate 

decalat, cu cel puțin 10 minute, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic. 
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Directorul unității de învățământ va informa familiile elevilor care, prin comportamentul 

lor, pun în pericol siguranța sanitară a participanților la pregătire, sub sancțiunea eliminării de 

la pregătire, în caz de recidivă.  

Pe parcursul programului de pregătire se interzice consumul de alimente iar telefoanele 

elevilor vor fi închise. 

La finalizarea activității zilnice cadrul didactic explică elevilor modul de îndepărtare a 

măștii de protecție și precizează locul în care se depozitează masca folosită.  

După finalizarea activităților de pregătire pentru examene, sub supravegherea cadrului 

didactic elevii ies pe rând din clasă, în ordine alfabetică, la un interval de 1 minut, îndepărtează 

masca facială și o depozitează în locul stabilit/semnalizat corespunzător (într-un recipient 

prevăzut cu sac de plastic), se dezinfectează pe mâini și primesc o mască nouă pentru deplasarea 

către domiciliu.  

5. Responsabilități:  

5.1 Directorul  

Se consultă cu consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinților/asociația părinților, 

consiliul școlar al elevilor, reprezentanții organizațiilor sindicale, autoritățile administrației publice 

locale, pentru organizarea în bune condiții a activităților desfășurate, în contextul actual.  

Informează părinții elevilor participanți în legătură cu aspectele de interes privind pregătirea 

pentru examene:  

✓ Măsurile de protecție realizate de unitatea de învățământ; 

✓ Programul zilnic;  

✓ Componența grupelor;  
✓ Locația/sala de clasă;  

Stabilește programul/orarul de pregătire.  

Stabilește componența grupelor de pregătire.  

Comunică programul/orarul și componența grupelor tuturor părinților care și-au dat 

acordul pentru participarea copiilor la pregătire.  

Programul/orarul și componența grupelor vor fi afișat la avizierul școlii și vor fi trimise, 

prin intermediul diriginților, tuturor părinților și elevilor. Programul și orarul grupelor vor fi 

postat și pe site-ul școlii. 

Asigură marcarea/semnalizarea traseelor de intrare și ieșire.  

Monitorizează curățarea și dezinfectarea pardoselii și a mobilierului.  

Desemnează o persoană cu atribuții în menținerea legăturii permanente cu DSP.  

5.2 Cadrele didactice/diriginții:  

Supraveghează respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre elevi și 

măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2.  

Comunică directorului eventualele situații de natură să afecteze siguranța sanitară a 

participanților la activitățile de pregătire.  

Predau declarațiile scrise ale părinților/tutorilor la secretariatul unității de învățământ.  

5.3 Administratorul de patrimoniu:  

Menține legătura permanentă cu DSP-ul și cabinetul medical. 

Informează prin intermediul medicului și al asistentelor de la cabinetul medical, DSP-ul 

despre depistarea unor cazuri suspecte de infecție la elevi sau personalul didactic/didactic 

auxiliar/nedidactic din cadrul unității de învățământ.  

Desemnează responsabilul de hol din rândul personalului nedidactic. 

Asigură săpun, prosoape de hârtie și dispensere cu dezinfectant pentru mâini. 
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Asigură prin intermediul personalului nedidactic reîncărcarea permanentă a dispenserelor 

de săpun și dezinfectant.  

Asigură prin intermediul personalului nedidactic, aerisirea sălilor de clasă, iar după 

fiecare activitate va asigura curățenia sălilor de clasă (dezinfecție  pardoselile, locurile de 

activitate (pupitre, scaune, catedră), clanță ușă, lambriu, pervaz fereastra, cremon geamuri prin 

ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool). 

5.4 Responsabilul de hol:  

Monitorizează deplasarea elevilor de la intrarea în clădire până la ușa sălii de clasă.  

Răspunde de reîncărcarea permanentă a dispenserelor de săpun și dezinfectant.  

În fiecare dimineață începând cu ora 7.00 reprezentantul de hol va aerisi sălile de clasă, 

iar după fiecare activitate va asigura curățenia sălilor de clasă de pe holul respectiv, (dezinfecție  

pardoselile, locurile de activitate (pupitre, scaune, catedră), clanță ușă, lambriu, pervaz 

fereastra, cremon geamuri prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide pe bază 

de clor sau alcool). 

5.5 Elevii:  

Respectă traseele de intrare-ieșire și distanțarea fizică.  

Respectă toate instrucțiunile cadrelor didactice, cadrelor medicale, directorilor și a 

responsabililor de hol. 

Respectă regulile privind modul de purtare și îndepărtare a măștilor asociate cu o igienă 

corectă a mâinilor după îndepărtare. 

5.6 Părinții:  

Instruiesc copiii în legătură cu aplicarea/utilizarea măștii de protecție respectiv cu 

comportamentul dezirabil pe perioada activităților de pregătire.  

Antrenează copiii pentru folosirea corectă a măștii pe o durată de 90/135 minute.  

Răspund pentru siguranța elevilor pe traseul de la unitatea de învățământ la domiciliu și 

retur.  

7. Anexe 

Anexa 1 – Extras din ordinul nr. 4.220/769/2020 și din ordinul nr. 4259/827/15.05.2020 pentru 

stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2 în 

unitățile/instituțiile de învățământ; 

Anexa 2 – Model acord părinte participare la pregătirea pentru examenele naționale; 

Anexa 3 – Componența grupelor; 

Anexa 4 – Programul/orarul grupelor și repartizarea în sălile de clasă; 

Anexa 5 – Repartizarea elevilor în sala de clasă; 

Anexa 6 – Afișe pentru uși șu indicatoare pentru circuitul de intrare ieșire. 
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Anexa 1 la procedura nr. 430/19.05.2020 

Extras din ordinul nr. 4.220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de 

prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2 în 

unitățile/instituțiile de învățământ; 

 

Art. 9 Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, în termen de 5 

zile de la publicarea prezentului ordin, vor elabora și vor aproba o procedură proprie, prin care 

stabilesc modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a sesiunilor de examen, propriul 

circuit de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, 

precum și modul în care se va realiza igienizarea/ dezinfecția unității de învățământ, asigurându-

se că:  

a) la intrarea în unitatea de învățământ, a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și 

a elevilor va fi măsurată temperatura ( care nu trebuie să depășească 37 0 C) de către cadrul 

medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților;  

b) în situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă 

simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul 

în unitatea de învățământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea 

diagnosticului și conduitei de tratament; 

c) participarea elevilor la activitățile de pregătire va fi decisă de părinții acestora după evaluarea 

încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor  acestora (persoane care suferă 

de afecțiuni cronice sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani);  

d) elevii prevăzuți la literele (b) și (c) vor beneficia de o formă de pregătire alternativă (online 

sau prin asigurarea de resurse educaționale);  

e) parcursul prin curtea școlii până intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu 

bine delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică; 

f) elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în 

sala de clasă și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire; 

g) la intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție 

(covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc.); 

h) în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare 

cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS CoV 2; 

i) intrările/ ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și alte 

încăperi, sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în 

mod regulat; 

j) unitatea de învățământ asigură săpun , prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru 

mâini, care vor fi reîncărcate permanent;  

k) elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta masca de protecție pe 

toată durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau săpun; 

l) coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și pardoseală) vor fi 

dezinfectate regulat cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod obligatoriu între 

schimburi (dacă este cazul) și la finalizarea programului; 

m) în sălile de clasă activitățile se vor desfășura cu maximum 10 elevi, situați la cca. 2 m 

distanță unul de altul, care vor purta mască pe tot parcursul desfășurării activităților din unitatea 

de învățământ;  

n) în perioada 2-12 iunie, durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai 

mare de 3 ore pentru elevii de liceu și de 2 ore pentru elevii de gimnaziu. În situația unităților 

de învățământ care vor realiza activitățile de pregătire în două schimburi, între acestea va fi 

prevăzut un interval de 2 ore pentru dezinfectarea/ igienizarea cu substanțe biocide și aerisirea 

sălilor pentru o perioadă de cel puțin o oră; 
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o) în perioada desfășurării activităților de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate 

decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic; 

p) grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților; 

q) colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, 

amenajate în unitatea de învățământ;  

r) la sfârșitul activităților, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu.  
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Anexa 2 la procedura nr. 430/19.05.2020 

Model acord părinte participare la pregătire pentru examene naționale. 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................................................................................. ....., 

părinte/tutore al elevei/elevului  ......................................................................................... ....................................., 

din clasa ...................... de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” declar că sunt de acord cu 

participarea fiicei mele/fiului meu la activitățile de pregătire pentru Evaluarea Națională 

2020/Bacalaureat 2020, conform orarului comunicat pentru perioada 02-12 iunie 2020.  

 

Data:...................................  

Numele și prenumele:.................................................  

Semnătura:.............................................. 

 


