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l~ef.: Perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă în anul şcolar 2020- 2021 

Pentru anul şcolar 2020-2021, perioada de desfăşurare a cxamcndor (k corigcnţ~i, 

s tobili tc în hrm:i prcvţ•dcrilor c:irt. ·1w din Regul0menlul-cad.rn de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de. învăţământ preunivcrsit<)r, aprobat prin OMEC nr. 5447/2020 
cu modifidirik şi compkti:irik ulterioare, este 5-20 iulie 2021 pentru toate clasele din 
înv<\ţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional, inclusiv pentru stagiile de 
pregătire practică. 

F.levii din ch1i;(l a VTTT-<i, Cfln' au sus\.inut şi promovat examenul de corigenţ i\, se 
pot înscrie la <.tdniikn'.a în chtsa Lt IX-a, pt~ luo„1rik r i1mnsc libl're, în a dou c.i et<1p5 d~ 
il d tn.i lere în h1vă \ărn â nlul l.iceal, con(or.rn calendarului aprobat prin OMEC nr. 5457/2020 
cu m.odificărilc şi complctJ.rilc ulterioare, în perioada 9 - 13 <1U):,'l.1st 202·1, 111 o.ne pot fi 
reparlÎT.l'l! i şi '1bsolvenţii clasei a VlD a care nu au S LLo;;ţi.nut evaluarea: naţiona.lă, respectiv 
în etapa a d oua de· admitcn~ în invăţămc'.lntul profPi:-dorn1l ?i învă \.ăman(ul profesic.m.:il 
dual, conform c:alendarnlui aprobal I-~rin OMEC nr. 5449/2020, cu modifJcările ~i" 
compldărik ulterioare, în perioada 6- 9 L1Uf.,'1.l st 202·1. 

Elevii n.nig(~nţi cc:in~ nu s-au prczentn t· lCI sesitm e<1 ·de corigenţe d in perioada 5-20 
iulie 202 1.sa tt nu au p r.omc.w,'l l examenul_ de corigenţă, vor fi declaraţi rcpctonţ~ . . 

· EJcvii din clasele terminale de liceu, cc.frc au sus~nut ~i promovat cxc.nrn'.m.il tk 
nnigcn \ ~,se pol: îi1scrie pcn l ru susţ.in c:n.~<, eXC1l~1enlllLti d e bacalaureat, în.sesiunea aLtgust
septembrie 2021, organiLcltă în perioada .19· 26 iulie 2021, nmfom1 prev~llcrilor OMEC 
nr.· 5~!):3/2020. . . . 
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Elevii" din lnvf.iţ6111finlul I)OSLlîceal., calirîcore(! profes.ională asişte11t .ll1.edical 
generalist, se pot prc:i:cnta la scsitmca <k corigenţe in p~rim1da 30 august-O:) septembrie . . . . 
2021. 

În cnzul în cnrc n.Hriculumul parcurs esle organi.zal .modular, penlru elevii care 
nu au pro111ovat !llotiulele cc se fit1alizc;;t:.!ă pc parc1.trs11l ar1ultti ~colur, intliferL!l:tt dt~ 
·nLnnărul de n1odule ncrJron1ovat€~, se orr;.:=:rnizează o sesh.rne s1::ieci.al.ă de exa.n1ene de 
cor_igeJ1ţă Î11. ulti1rta săţ)tă_1r1.ână ttc ct1rst1ri a arl1tl11i ~colar, c<>nf{HTll ~truch.1rii a11u 111i ~c<>lar 
aprobate p1in OMEC nr. 3125/2020, m modificările ~i completările ulterioare. 

Prezenta notă s" transmite de dî!re înşpecloraLele şcolare conducer.ilor ui1ilăPlor 
de lnvătămânl care vor aduce la cLmoştinţa cadrelor didactice ~i tkvilor perioadele t1" 
({c::ifilşurare a cxu1nt~nclor de c<.nigcntă1 JHin (.lfi~cire~ la ClVizi.erul unîlăPJ d_e tnvă~ă.111.ânl/ 
postarea pe paginile web ale institL1ţiilor de învăţământ. 
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