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Notă
cu privire la perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă în anul şcolar 2018-2019

Pentru anul şcolar 2018-2019, perioada de desfăşurare a examenelor de corigenţă, stabilite în
baza an. 130 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversiţar, aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016, cu modificările şi completările ulterioare,
este 15-25 iulie pentru toate clasele din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional şi pentru
clasele de stagii de pregătire practică, şcoala postliceală şi de maiştri.
. Elev” din cIasa a VIII-a, care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă, se pot înscrie la
admiterea în clasa a TX-a, pe locurile rămase libere, în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal,
conform calendarului aprobat prin Ordinul MEN nr. 4829/2018, respectiv în etapa a doua de admitere
în învăţământul profesional şi învăţământul profesional dual, conform calendarului aprobat prin
Ordinul MEN nr. 5031/2018.
Elevii corigenţi care nu s-au prezentat la sesiunea de corigenţe din perioada 15-25 iulie sau nu
au promovat examenul de corigenţă, vor fi declaraţi repetenţi
„
.
din clasele terminale de liceu, care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă, se pot
înscrie pentru examenul de bacalaureat, sesiunea de examen august-septembrie 2019, în data de
Elevii claselor terminale de liceu, ai învăţământului profesional şi ai stagiilor de pregătire
practică, care au promovat examenele de corigenţă în sesiunea 15-25 iulie, se pot înscrie la examenul
de certificare a competenţelor profesionale, sesiunea august-septembrie 2019.
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