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Către,

Comisia judeţeană de bacalaureat
Prin prezenta vă comunicăm cuantumul taxelor aprobate
adresa nr. 29330/27 .05.2021.

ş1

comunicate de MEN pnn

EXAMENUL DE BACALAUREAT
l.

Candidaţii

din promoţiile anterioare, care au s u sţinut examenul de bacalaureat în sesiunile
anterioare de cel puţin două ori ş i care se prezintă la toate probele , în anul 2021, vor achita
suma de 367 lei;

2. În celelalte caz uri , în care candidaţii au susţinut, în sesiunile anterioare probele, de cel puţin
două ori, plata se va efectua diferenţiat, în funcţie de număru l probelor pe care le susţ ine
candidatul, luându-se în calcul toate cheltuielile necesare examinării fiecărui candidat, cu
aplicarea prevederilor art. 3, 4, 36 ş i 37 din Metodologia de organizare ş i desfăş urare a
examenului de bacalaureat, aprobată prin OMECTS nr. 4799/20 I O, cu modificările ş i
completările ulte rioare, valabilă şi pentru Examenul de bacalaureat naţional - 202Cl, confonn
prevederilor OMEN nr. 4950/20 19 privind organizarea şi desfăş urarea examenului de
bacalaureat naţional - 2021 , astfel:
Proba scri să 1- 122 lei;
Proba scri să 2- 122 lei;
Proba scrisă 3- 123 lei;

EXAMENELE DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE/DE ATEST ARE A
COMPETENTELOR PROFESIONALE
I.

Absolvenţii

din promoţii anterioare, ai filierelor vocaţională şi tehnologi că, care au
examenul de certificare a califi cării de cel puţin două ori, vor achita suma de 111 lei.

susţi nut

Uni tăţile

de învăţământ vor afişa, la loc vizibil, prezentele preci zări pentru a fi cunoscute

de absol venţi .

Calea 13 Septembrie, nr 209,
Sector 5, 050722, Bucu reşti
Tcl: +40 (0)21 317 36 50
Fax: +40 (0)21 317 36 54
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SUSŢINEREA DE CĂTRE ABSOLVENŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL, PROFESIONAL ŞI POSillCEAL A
EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR, ÎN SESIUNILE ANULUI ŞCOLAR 20211-2021

Absolvenţii învăţământului preuniversitar de stat şi particular se pot înscrie şi pot
susţine examenele de finalizare a studiilor, în sesiunile anului şcolar 2020-2021, conform
reglementărilor Ministerului Educaţiei privind organizarea şi desfăşurarea acestor examene,
cu respectarea următoarelor precizări:

I. EXAMENUL DE BACALAUREAT
a) Candîdaţii din promoţii anterioare, care au susţinut în sesiunile anterioare de ce[
puţin de două ori examenul de bacalaureat şi care se prezintă la toate probele examenului
de bacalaureat achită suma de 367 lei;
b) În celelalte cazuri, stabilirea sumei de plată pentru candidaţii din promoţiile
anterioare;,care au susţinut în sesiunile anterioare de cel puţin două ori examenul de
bacalaureat · se face diferenţiat, în funcţie de numărul probelor pe care le susţine
candidatu{, tuându·se în catcut toate cheltuielile necesare examinării fiecărui candidat, <:ţi
aplicarea prevederilor articolelor 3, 4, 36 şi 37 din Metodologia de organizare şi desfăşurare
a examenului de bacalaureat-2011, aprobată prin OMECTS nr. 4799/2010 privind
organizarea şi desfăşurarea examenului. de bac;alaureat2011 ~ . cumodificările şicompletările
ulterioare, valabilă şi pentru bacalaureatul 2021, conform prevederilor Ordinului ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5453/31.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului
de bacalaureat naţional - 2021.
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a) Absolvenţii învăţământului liceal, filierele vocaţională şi tehnologică, care au
în sesiunUe anterioare de cel puţin -două -Ori examenul de certificare a calificării şi
care se prezintă la examen, achită o taxă de 111 lei.
·
b) În cazul celorlalte examene de certificare a calificării profosionale/de atestare a
competenţelor profesionale taxete de examen se stabilesc, după caz, de Inspectoratul
Şcolar Judeţean I al Municipiului Bucureşti sau la nivelul centrului de examen, în
conformitate cu prevederile metodologiilor în vigoare.
Inspectoratele şcolare vor transmite aceste Precizări tuturor unităţilor de învăţământ
(de stat şi particular) care vor organiza examene de finalizare a studiilor, în sesiunile anului
şcolar 2020-2021. Unităţile de învăţământ vor afişa, la loc vizibil, prezentele precizări, spre
a fi cunoscute de absolvenţi.
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