BACALAUREAT 2020
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR DIN SESIUNEA IUNIE – IULIE 2020
Având în vedere situaţia socială actuală, a pandemiei de COVID 19, înscrierea candidaţilor în sesiunea
iunie – iulie 2020, se face în conformitate cu Procedura 239 / 28.05.2020, în perioada
3 iunie 2020 – 10 iunie 2020.
Candidaţii vor descărca documentele necesare de la adresa http://ltodcalan.ro/examene.php,completează depun/transmit electronic (e-mail liceucalan2000@yahoo.com)/ sau prin fax la numărul de
telefon 0254730610 documentele tip de înscriere - la secretariatul Liceului Tehnologic „Ovid
Densusianu” Călan, cu respectarea strictă a măsurilor de protecţie legale instituite în perioada de
Stare de alertă.
Cererile de înscriere se pot ridica şi de la secretariatul liceului, Călan, str. Ovid Densusianu, nr. 5.
PROGRAM DE DEPUNERE A ACTLEOR DE ÎNSCRIERE
MIERCURI – 3 iunie 2020

900 - 1630

JOI – 4 iunie 2020

900 - 1630

VINERI – 5 iunie 2020 – NU SE DEPUN DOCUMENTE – ZI LIBERĂ
LUNI – 8 iunie 2020 – NU SE DEPUN DOCUMENTE – ZI LIBERĂ
MARŢI – 9 iunie 2020

900 - 1630

MIERCURI – 10 iunie 2020

900 - 1630

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ:
1. Cerere tip de la adresa web mai sus menţionată sau de la secretariatul liceului
2. Certificatul de naştere - în copie
3. Cartea de identitate – în copie
4. Certificat de căsătorie – în copie (dacă este cazul)
5. Foaie matricolă – în copie.
6. Pentru candidaţii din seriile precedente care susţin examenul pentru a treia oară se achită o
taxă, la contabilitatea liceului, în cuantum de 59 lei / probă.
NOTĂ: pe pagina web a liceului sunt 3 tipuri de cereri, în funcţie de promoţia in care fiecare
candidat a finalizat cursurile
7. Cerere înscriere bac pentru cei din promoţia 2020
8. Cerere înscriere bac pentru cei promoţiile - 2012-2019
9. Cerere înscriere bac pentru cei promoţii anterioare anului 2011
RELEŢII LA NUMĂRUL DE TELEFON 0254730610
CONDUCEREA LICEULUI TEHNOLOGIC „OVID DENSUSIANU” CĂLAN

Călan, Hunedoara, România
Str. Ovid Densusianu, nr. 5, cod 335300
Tel. / fax: 0254730610 ; 0254731002
www. ltodcalan.ro; e-mail:liceucalan2000@yahoo.com

