
Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică 
 

ÎNSCRIERI EXAMENE 2016 

 
 

În atenția elevilor claselor a XII-a A, B, C și a XIV-a S 
 
 

În perioada 30 mai – 3 iunie 2016 se realizează la secretariatul liceului înscrierea elevilor la 

examenele de BACALAUREAT sesiunea iunie-iulie 2016 și CERTIFICARE A COMPETENȚELOR 

PROFESIONALE sesiunea iunie 2016, conform:  

- CALENDARULUI examenului de bacalaureat național – 2016 Sesiunea iunie-iulie 

2016 aprobat prin Anexa la ordinul MECS nr.5080/31.08.2015 privind organizarea şi 

desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2016  și 

- Graficului de desfășurare a examenelor de certificare a competențelor profesionale 

a absolvenților din învățământul profesional și tehnic în anul școlar 2015-2016 

aprobat prin OMECS nr.5086/31.08.2015 

 

Înscrierea la examene a elevilor din clasele a XII-a A,B,C și XIV S se va face personal, la 

secretariatul liceului, începând cu data de 30 mai 2016 și până vineri, 3 iunie 2016, ora 13.00, prin: 

 Completarea fișei de înscriere + copie CI - pentru examenul de bacalaureat  

 Completarea fișei de înscriere și depunerea lucrării de specialitate  - pentru 

examenul de certificare a competențelor profesionale nivel 4. 

Precizări:  

1. În perioada menționată, orice elev din clasele terminale are dreptul să se înscrie la examenul 

de bacalaureat. 

2. La examenul de certificare a competențelor profesionale se pot înscrie elevii care și-au 

elaborat și finalizat lucrarea de specialitate, după ce aceasta a fost verificată și a primit acordul  

profesorului îndrumător. 

3. Opțional: elevii se pot înscrie și pot participa la unul dintre examene sau la amândouă. 

Înscrierea/participarea/promovarea celor 2 examene nu se condiționează reciproc.  

4. Obligatoriu: elevii înscriși pentru sesiunile iunie-iulie 2016, pot participa la examene doar dacă 

sunt promovați la data încheierii cursurilor (an școlar curent – 3 iunie 2016). 

5. Elevii care sunt corigenți, se pot prezenta la examenele de bacalaureat și/sau certificare a 

competențelor profesionale, după promovarea examenului/examenelor de corigență, în 

sesiunile de examene din acest an (august 2016) sau anii viitori. 
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