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UnitiiJile de inviiJiimant preuniversitar liceal din judeJul Dolj
In atenJia doamneildomnului director

Va transmitem adresa MEN privind actualizarea datelor candida\ilor la examenul national de
bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018.
Dupa !ncheierea opera\iunilor de actualizare, va solicitam sa transmite\i la ISJ Dolj, pe faxul
institu\iei, o adresa prin care se va confirma ca toate datele introduse in aplica\ia Bacalaureat 2018
sunt corecte ~i complete.
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De acord
Pre~edintele Comisiei Nationale
de Bacalaureat
SECRETAR DE STAT,
lonel Florian LIXANDRU

~~

CATRE

INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN/ AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI

in atent;a doamnei I domnului inspectorul ~colar general
Prin prezenta, va informam ca In intervalul 24 mai - 15 iunie 2018, comisiile de
bacalaureat din unitatile de lnvatamant pot efectua In aplicatia Bacalaureat 2018
operatiunile de actualizare a datelor candidatnor prevazute la art. 39 (1) din Metodologia
privind organizarea ~i desfa~urarea examenului de bacalaureat-2011 , aprobata prin Ordinul
MECTS nr. 4799/31 .08.2010, valabila pentru examenul de bacalaureat national - 2018,
conform prevederilor OMEN nr. 4792/2017 privind organizarea ~i desfa~urarea examenului de
bacalaureat national - 2018, respectiv:
-

bifarea candidatilor corigenti, repetenti, cu situatia ne1ncheiata, exmatriculati;
marcarea schimbarii optiunilor pentru probele scrise.

Schimbarea optiunilor se realizeaza 1n baza cereril scrise a candidat ului, prin
marcarea 1n aplicatie a disciplinei care va fi modificata ~i a disciplinei care devine proba de
examen.
Pre~edintii comisiilor de bacalaureat judetene/a municipiului Bucure~ti raspund de
realizarea actualizarii aplicatiei 'in termenul prevazut anterior.

Corina MARIN
Director General

Adrian Marius BARBULESCU
Director

Maria Cristea-St oea
Inspector

Str. General Berthelot nr. 28·30, Sector 1, 010168, BucureW
Tel: •40 (0)21 405 56 54; Fax: +40 (0)21 314 54 20; www.edu.ro

- Marcarea candidaților care nu susțin probele scrise (corigenți/repetenți/cu situație
neîncheiată/exmatriculați) se face prin accesarea meniului Listă candidați, selectarea
candidatului din listă și apăsarea butonului Candidat corigent (există un singur buton pentru
toate categoriile de candidați care nu mai susțin probele scrise)
- Pentru schimbarea opțiunii candidaților trebuie să se adauge cereri de corecție de
tip probă prin accesarea meniului Corecții rezultate. Pentru elevii care s-au transferat în altă
unitate se pot adăuga cereri de corecție de tip Unitate de învățământ, din același meniu
Corecții rezultate, selectând noua unitate și clasa corespunzătoare. ADMINISTRATORII
APLICATIEI BACALAUREAT VOR SOLUTIONA administrativ aceste cereri.

