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Către 

în alenţi1l doam1wil domnului inspect<rr şcolar gen.era l 

l{ef.: Perioadele de desfăşurare a examenelor de cori.genţă în anul şcolar 2020- 2021 

Pentru emul şcolar 2020-2021, pcrio11d11 de desfă.şurare a examenelor ck corigcnţi'.i, 
t>tahilit<' în bCIZCI prevederi.lor. art. 128 din Regult1mmtul-cr1d n1 de organizare şi 

funcţionare a unltăţilnr de invăţă1mlnt pn!univcn;it(lr~ c1p robal prin OMEC nr. 5447/2020 

m modific:8rih~ ~i completările ulterioare, este 5-20 iulie 2021 pentru toate clasele din 
înv;\ţământul primar, gimn<u.ial, liceal 1:'1 profesional, inclusiv pentru stagiile de 
pregătire practică. 

F.I E:'vii din clasa a Vlll-a, care au susţinut ~i promov(l t t·xomE:'n ti.I de corigenţă, se 
pot înscrie Ia admiterea în c.las<1 () TX-<1, pe ·locurile rămase libert~, în a doua (' tapă de 

(ldtnilereîn învăt~urdntul liceal, conform cc:ilendurului aprobat prin OMEC nr. 5457/2020 
cu modifid trile şi cornplcti:irilc ulterioare, în perioada ~) - 13 august 2021, in care pot fi 

reparli7.a\i _şi absolvenţii clasei a V 111 a care nu au susţin ii t evClluarea naţională, n~spectiv 

în etapa a dema de 11dmitcrc în îi1vă\ămSnlulprnfesinnal şi ~·nviJţi:îm<întu l T•rofc.: sional 

·~.iual, conform calcndaruhti clprobat prin· OMF.C nr. .5449/2020, cu modificările ~1 
(:mnpletilrilc ulh~rioarc•, în pt-~rioad.'l 6- 9 (lt1gus l 2021. 

Flcvii co1i~:,E:'ll~ care nu ~-au prezentat la sesiunea de corigc~i1t~~ din perio.'ld(l 5-20 
i~tlie 2021 sau .ml au promovat ex<.unemtl de c:migcn\ă, vor fi declaraţi repetenţi. 

E.lcvii din dase Ic terminale de~ licTll, \are au susţinut şi promovat t~xamt.~nu l d e.: 
corig~~ntă, tle pot înscrie pen l;:u susţinerea exa1:i:tcmtlui de h~1rn f~u reC1t1 în sesilme~ 3.ugu st

septembric 2021, org~utizată în pcrioadil I 9 - 26 iu I ie· 2021, conform prevederilor OMEC 
. ·nr_ ·5'1!{:1/2020. . . 
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Elevii din învă\ărnânlu I pos1 li cea I, calificarea ptofcsionaltt asistent medical 
gei1eralisl, se pot prezenta la scsimwa de corig"nţcîn pt~tioada '.'\O ilUgust -O:> septembrie 
2021. 

Î11 cn7.u 1 ln CD re curriculum u I 11a rcu rs este o.rganizat 111oclular, pc11tnt. elevii c.:ure 
no ou l"ron1oval J.Uoliulele cc se fir1alizc~1ză pc i:.)arctirsul anului ţ;ce,ll"ar, indiff:rent de 
1\Lu11ărul de rno<lult~ IH.~JJro1110.vHte, se organizeoză o sesîLu1e ::;pecia.lă de· exa111e11c de 
corigen\ă ir\ ultin"l.a săptăn1fu1ă ti.c ct1tst1ri a tU1t1lt1i şcolar, c:on Form structurii cinului şcolar 
aprobate prin OMEC nr. 3125/2020, c:u modificilrile şi .completările ulle1ioare. 

Prezt'nta notiî ;;e trnnsmite ele dih·e inspectoratele şcolare conducerilor \tnităţilor 
·d" 1nvă~ămSn\ care vor aduce la cwrnştinţa cadrelor didactkc şi elevilor pcriondck de 
desfăşurare" r'xmncndor de <x>rigenţii, prin afi~arna la avizierul unit,\ţii de învăţămănt/ 
postarea pe pagini.le web ale instituţiilor de învăţământ. 
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