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CALENDAR 
 

 

PRIVIND VIZUALIZAREA DE 

CATRE CANDIDATI A 

LUCRARILOR PROPRII 

SUSTINUTE IN CADRUL 

EXAMENULUI DE 

BACALAUREAT 2021 



D. Calendarele activltatll  de vizualizare a Iucrarilor 

I. Sesiunea  14 iunie - 9 iulie 2021 

Perioada                                                               Activitatea 

9 iulie 2021          Afisarea   la  avizierul   fiecarei   unitati   de  Invatamant    care   a  fost 

centru  de exarnen,  a programului   zilnic  de depunere   a cererilor   de 

vizualizare a lucrarilor    precum     si  a inforrnatiilor    cu  privire   la 

locatia ~i intervalul   orar  de vizualizare   a lucrarilor, 

12-13  iulie 2021      Depunerea/transmiterea       prin  mijloace electronice   a cererilor   prin 

care  se solicita  vizualizarea   lucrarilor   la unitatea   de Invatamant 

care a fost centru  de exam en. 

14 iulie 2021         Centralizarea    cererilor    de  vizualizare   a lucrarilor   la  comisia   de 

bacalaureat [udeteana   din judetul  de origine. 

15 iulie 2021         Transmiterea     situatiei   centralizate    a  cererilor    de  vizualizare    a 

lucrarilor    de  la comisia  de bacalaureat    judeteana    din  judetul   de 

origine catre    comisia    de   bacalaureat     judeteana     din   judetul 

evaluator. 

Transmiterea       de  catre   comisia   de  bacalaureat     judeteana    din 

judetul evaluator     a   solicitarii     de   a   primi    lucrarile     pentru 

vizualizare directorilor     unitatilor    de  Invatamant     care   au   fost 

centre  zonale  de evaluare. 

15 -  16 iulie 2021     Pregatirea   de catre  directorii   unitatilor   de Invatamant   care  au fost 

centre  zonale  de evaluare,  a lucrarilor   pentru  vizualizare,   conform 

procedurii. 

Transmiterea     la  comisia   de  bacalaureat    judeteana    din  [udetul 

evaluator a  fotocopiilor    lucrarilor    solicitate   pentru    vizualizare, 

conforme  cu originalul. 

19-20  iulie 2021      Pregatirea    fisierelor    cu  fotocopiile     lucrarilor    solicitate    pentru 

vizualizare   si incarcarea   lor pe FTP, conform  procedurii. 

21- 22 iulie  2021      Vizualizarea  lucrarilor   de catre  solicitanti,  conform  procedurii   si a 

programului anuntat, 

 
II. Sesiunea  16 august - 3 septembrie  2021 

Perioada                                                                Activitatea 

3 septembrie           Afisarea   la  avizierul    fiecarei   unitati   de  Invatamant    care   a  fost 

2021 centru  de examen,  a programului   zilnic  de depunere   a cererilor   de 

vizualizare a lucrarilor    precum     si  a informatiilor    cu  privire   la 

locatia  si programul   de vizualizare   a lucrarilor, 

6-7 septembrie          Depunerea/transrniterea       prin mijloace  electronice   a cererilor   prin 

2021  care  se  solicita  vizualizarea    lucrarilor   la unitatea   de Invatamant 

care  a fost centru  de examen. 

7 -8 septembrie         Centralizarea    cererilor    de  vizualizare    a lucrarilor    la  comisia   de 

2021                 bacalaureat   judeteana   din judetul  de origine. 

8-9 septembrie         Transmiterea     situatiei    centralizate    a  cererilor    de  vizualizare    a 

2021                 lucrarilor   de  la comisia   de bacalaureat    judeteana    din  judetul   de 
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