
 

CALENDARUL 

examenului de bacalaureat national - 2020 

  
  
   3-10 iunie 2020                 Inscrierea candidatilor 

   11-17 iunie 2020                Echivalarea si recunoasterea competentelor 

lingvistice si digitale 

   22 iunie 2020                   Limba si literatura romana - proba E.a) - proba 

scrisa 

   23 iunie 2020                   Limba si literatura materna - proba E.b) - proba 

scrisa 

   24 iunie 2020                   Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba 

scrisa 

   25 iunie 2020                   Proba la alegere a profilului si specializarii - 

proba E.d) - proba scrisa 

   30 iunie 2020                   Afisarea rezultatelor la probele scrise pana la ora 

12,00 

   30 iunie 2020                   Depunerea contestatiilor in intervalul orar 16,00-

20,00 

   1 iulie 2020                    Depunerea contestatiilor in intervalul orar 8,00-

12,00 

   1-4 iulie 2020                  Rezolvarea contestatiilor 

   5 iulie 2020                    Afisarea rezultatelor finale   3-10 iunie 

2020                 Inscrierea candidatilor 

   11-17 iunie 2020                Echivalarea si recunoasterea competentelor 

lingvistice si digitale 

   22 iunie 2020                   Limba si literatura romana - proba E.a) - proba 

scrisa 

   23 iunie 2020                   Limba si literatura materna - proba E.b) - proba 

scrisa 

   24 iunie 2020                   Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba 

scrisa 

   25 iunie 2020                   Proba la alegere a profilului si specializarii - 

proba E.d) - proba scrisa 

   30 iunie 2020                   Afisarea rezultatelor la probele scrise pana la ora 

12,00 

   30 iunie 2020                   Depunerea contestatiilor in intervalul orar 16,00-

20,00 

   1 iulie 2020                    Depunerea contestatiilor in intervalul orar 8,00-

12,00 

   1-4 iulie 2020                  Rezolvarea contestatiilor 

   5 iulie 2020                    Afisarea rezultatelor finale 

 

  
   NOTA: 

   La solicitarea justificata a comisiilor de bacalaureat judetene/Comisiei de 

Bacalaureat a Municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de 

Bacalaureat poate aproba, in situatii exceptionale, sustinerea probei/probelor scrise 

pe baza subiectului de rezerva, dupa caz, in dupa-amiaza aceleiasi zile sau dupa 

finalizarea ultimei probe scrise prevazute in prezenta anexa, prelungirea perioadei de 

evaluare a lucrarilor scrise ori de afisare a rezultatelor, precum si reducerea 

perioadei de afisare a rezultatelor. De asemenea, in functie de evolutia pandemiei 

COVID-19, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba modificarea Calendarului 

examenului de bacalaureat national - 2020.  

 

 


