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Graficul examenului de încheiere de situaţie 

An şcolar 2016-2017  

 

 

 

Clasa  Discipline trunchi 

comun/ora 

Discipline de specialitate  

Clasa a XII-a 

Clasa a XIII-a seral  

Clasa a XI-a prof  

 

20-21.07.2017 

Ora 9
00

 

20-21.07.2017 

Ora 9
00

 

Clasa a IX-a liceu  

Clasa a X-a liceu 

Clasa a XI-a liceu  

Clasa a XI-a si a XII-a seral  

a IX-a si a X-a profesionala  

 

24-25.08.2017 

 

28.08.2017 – 29.08.2017 

 

 

Graficul examenului de corigenţă 

An şcolar 2016-2017 

Clasa  Discipline trunchi comun/ora Discipline de 

specialitate  

Clasa a XII-a 

Clasa a XIII-a seral  

Clasa a XI-a prof  

 

24-25.07.2017 

Ora 9
00

 

24-25.07.2017 

Ora 9
00

 

Clasa a IX-a liceu  

Clasa a X-a liceu 

Clasa a XI-a liceu  

Clasa a XI-a si a XII-a seral  

a IX-a si a X-a profesionala  

 

30.08 2017 -01.09.2017 

Ora 9
00

 

04-05.09.2017 

TIC si module de 

specialitate Ora 9
00

 

 

 Programul orar pentru clasele a IX-a, a X-a,  a XI-a liceu, a XI-a seral, a XII-a 

seral respectiv a IX-a si a X-a profesionala, in zilele din intervalul 24-31 august 

va fi de la ora 9.00 daca Colegiul Tehnic nu v-a fi desemnat centru de bacalaureat 

sau de la 13.00   daca este centru de bacalaureat. 
 

 Defalcarea pe discipline va fi afisata ulterior in functie de numărul  elevilor corigenti 

sau cu  situatia neîncheiată.  



 Elevii corigenți sau cu situație neîncheiată din clasele terminale de liceu și din 

învățământul profesional, care nu participă la sesiunea de corigențe stabilită pentru 

aceste clase în perioada 24 -25 iulie  se pot înscrie în sesiunea generală de corigențe și 

încheiere de situație din perioada 30 august – 5 septembrie 2017. Elevii corigenți ai 

claselor terminale  respectiv învățământ profesional , care s-au prezentat la sesiunile 

de încheiere de situație, respectiv corigențe din perioada  21 iulie - 25 iulie 2017 și nu 

au promovat examenele de corigență, vor fi declarați repetenți și nu mai au dreptul să 

se prezinte la sesiunea din perioada 24 august - 5 septembrie. 

 Elevii din clasele terminale de liceu care au promovat examenul de corigență, se pot 

înscrie pentru examenul de bacalaureat sesiunea de examen august –septembrie 2017 

în data de 27 iulie 2017. Elevii  claselor terminale   de liceu, respectiv învățământ 

profesional care au promovat examenele de corigență în sesiunea 24-25 iulie 2017, se 

pot înscrie la examenul de certificare a competentelor sesiunea septembrie  2017. 

 În cazul curriculumului organizat modular, pentru elevii care nu au promovat 

modulele ce se finalizează pe parcursul anului școlar, indiferent de numărul de module 

nepromovate se organizează o sesiune specială de examene de corigență în ultima 

săptămână  de cursuri a anului școlar. 
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