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                                                                                                                            Nr............./2020 

 

DOMNULE PREȘEDINTE, 

 

Subsemnatul/Subsemnata,______________________________________, va rog sa 

dispuneti recorectarea lucrarii mele la 

proba*____________disciplina**_______________________________________si tipul de 

subiect***_________________________________________________,din cadrul 

examenului de bacalaureat national 2020, sesiunea ________________________________  

 Declar că am  luat la cunoștință prevederile art. 11 alin (4) si art. 12 alin. (1) din 

O.M.E.N. nr. 4950/2019, cu modificările și  completările ulterioare, conform cărora nota  

acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin 

creștere sau descreștere și  reprezintă nota finală obținută la proba respectivă, care nu mai 

poate fi modificată. 

 

 

Data ,                                                                                                                                     Semnătura,   

 

 

 

Domnului Presedinte  al Centrului de Examen din __________________________________________ 

 

 

 

*proba : E.a); E.b);E.d) 

** disciplina : Matematica, Biologie,............ 

*** subiect : M_mete-info,M_st-nat,Chimie......... 
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Doamnei președinte  a  comisiei de  bacalaureat din Centrul de Examen nr. 35, 

organizat la Liceul Teoretic "Ioan Jebelean" Sânnicolau Mare 

COMUNICAT CONTESTAŢII BACALAUREAT 

 SESIUNEA IUNIE- IULIE 2020 

Comisia de Examen nr. 35 a Liceului Teoretic “ Ioan Jebelan” Sânnicolau 

Mare, numită prin Decizia ISJ Timiş nr. 280/35 din 20.06.2020, vă 

informează că depunerea contestaţiilor la probele scrise ale  examenului de  

bacalaureat, sesiunea iunie -iulie 2020, se poate face fizic si  online. 

Programul pentru depunerea  cererilor de contestatii la sediul Liceului  

Teoretic Ioan Jebelean Sânnicolau Mare,str. Mitropolit Andrei Şaguna nr.4  

PROGRAMUL ESTE URMATORUL: 

 30 iunie 2020 în intervalul orar 16- 20 ; 

 1 iulie 2020, interval orar 8- 12; 

In cazul in care candidatii depun ciontestatii online sunt necesare 

urmatoarele: 

 Cererea tip de contestatie descarcata de pe site-ul : 

http://ltioanjebelean.info, completata si  semnata si scanata; 

 Copia buletinului/cărţii de identitate scanate; 

 Numarul de telefon in e mailul transmis pentru confirmarea primirii 

cererii. 

Acestea vor fi transmise la adresa de e mail: liceusannicolau@yahoo.com 

Observatii: In cazul in care se contesta rezultatul evaluarii  la mai   multe 

discipline, candidatul depune cate o cerere de contestatie pentru  fiecare 

dintre acestea . 

Preşedinte Comisie de Examen  nr. 35 

Monica SEVICIU 

http://ltioanjebelean.info/
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