
Calendarele activității de vizionare a lucrărilor de către candidați a lucrărilor proprii 

susținute în cadrul examenului de bacalaureat 2020 

 

 

Calendarele activităților de vizionare a lucrarilor 

 

I. Sesiunea 3 iunie - 5 iulie 2020 

Perioada Activitatea 

6 iulie 2020 Afișarea la avizierul fiecărei unități de învățământ care a fost centru 

de examen, a programului zilnic de depunere a cererilor de 

vizualizare a lucrărilor precum și a informatiilor cu privire la locația 

și programul de vizualizare a lucrărilor. 

7-8 iulie 2020 Depunerea/transmiterea prin mijloace electronice a cererilor prin 

care se solicită vizualizarea lucrărilor la unitatea de învățământ care 

a fost centru de examen 

8 iulie 2020 Centralizarea cererilor de vizualizare a lucrărilor la comisia de 

bacalaureat județeană din județul de origine. 

9 iulie 2020 Transmiterea situației centralizate a cererilor de vizualizare a 

lucrărilor de la comisia de bacalaureat județeană din județul de 

origine către comisia de bacalaureat județeană din județul evaluator. 

Transmiterea de către comisia de bacalaureat județeană din județul 

evaluator a solicitării de a primi lucrările pentru vizualizare 

directorilor unităților de învățământ care au fost centre zonale de 

evaluare. 

10 iulie, 

13 iulie 2020 

Pregătirea de către directorii unităților de învățământ care au  

fost centre zonale de evaluare a lucrărilor pentru vizualizare, 

conform procedurii. Transmiterea la comisia de bacalaureat 

județeană din județul evaluator a fotocopiilor lucrărilor solicitate 

pentru vizualizare, conforme cu originalul. 

14-15 iulie 2020 Pregătirea fișierelor cu fotocopiile lucrărilor solicitate pentru 

vizualizare și încărcarea lor pe FTP, conform procedurii. 

 

16-17 iulie 2020 Vizualizarea lucrărilor de către solicitanți, conform procedurii și a 

programului anunțat. 

 

II. etapa specială 29 iunie - 12 iulie 2020 
 

Perioada Activitatea 

13 iulie 2020 Afișarea la avizierul fiecărei unități de învățământ care a fost centru 

de examen, a programului zilnic de depunere a cererilor de 

vizualizare a lucrărilor precum și a informațiilor cu privire la locația 

și programul de vizualizare a lucrărilor. 

14-15 iulie 2020 Depunerea/transmiterea prin mijloace electronice a cererilor prin 

care se solicită vizualizarea lucrărilor la unitatea de învățământ care 

a fost centru de examen 

15 iulie 2020 Centralizarea cererilor de vizualizare a lucrărilor la comisia de 

bacalaureat județeana din județul de origine. 

16 iulie 2020 Transmiterea situației centralizate a cererilor de vizualizare a 



lucrărilor de la comisia de bacalaureat județeana din județul de 

origine către comisia de bacalaureat județeană din județul evaluator. 

Transmiterea de către comisia de bacalaureat județeană din  

județul evaluator a solicitării de a primi lucrările pentru vizualizare 

directorilor unităților de învățământ care au fost centre zonale de 

evaluare. 

17 iulie, 

20 iulie 2020 

Pregătirea de catre directorii unitatilor de invatamant care au fost 

centre zonale de evaluare a lucrărilor pentru vizualizare, conform 

procedurii. Transmiterea la comisia de bacalaureat județeană din 

județul evaluator a fotocopiilor lucrărilor solicitate pentru 

vizualizare, conforme cu originalul. 

21-22 iulie 2020 Pregătirea fișierelor cu fotocopiile lucrărilor solicitate pentru 

vizualizare și încarcarea lor pe FTP, conform procedurii. 

23- 24 iulie 2020 Vizualizarea lucrărilor de către solicitanți, conform procedurii și a 

programului anunțat. 

 


