
 Anexă 

(ANEXA 1 la Ordinul nr. 4950/2019) 

 

CALENDARUL 

examenului de bacalaureat național – 2020 

 

3 – 10 iunie 2020 Înscrierea candidaților 

11  - 17 iunie 2020 Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale 

22 iunie 2020 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă 

23 iunie 2020 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă 

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

25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă 

30 iunie 2020 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00 

30 iunie 2020 

   1 iulie 2020 

Depunerea contestațiilor în intervalul orar 16,00 – 20,00 

Depunerea contestațiilor în intervalul orar    8,00 –12 ,00 

1 - 4 iulie 2020 Rezolvarea contestațiilor 

   5 iulie 2020 Afișarea rezultatelor finale  

 

 

Etapa specială 

 

 

 

NOTA     La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a 

municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate 

aproba, în situații excepționale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare a 

lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor. 
 

 

29 iunie – 03 iulie 

2020 

Înscrierea la etapa specială a examenului de bacalaureat (se pot 

înscrie numai candidații care, conform certificatului medical 

prezentat, nu s-au putut înscrie în perioada 3- 10 iunie 2020) 

03 – 05 iulie 2020 Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale 

       06 iulie 2020 Limba și literatura română – proba E. a) – proba scrisă 

       07 iulie 2020 Proba obligatorie a profilului – proba E. c) – proba scrisă 

       08 iulie 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E. d) – proba scrisă 

       09 iulie 2020 Limba și literatura maternă – proba E. b) – proba scrisă 

       10 iulie 2020 Afișarea rezultatelor (ora 12,00) 

Depunerea contestațiilor în intervalul orar 14,00 – 19,00 

      11 iulie 2020 Rezolvarea contestațiilor 

      12 iulie 2020 Afișarea rezultatelor finale (după ora 12,00) 


