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                                                               ANUNŢ 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) din Metodologia de organizare şi 

desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 

4799/31.08.2010, valabilă şi pentru bacalaureatul 2022, conform prevederilor OME nr. 

5151/2021, candidaţii pot solicita comisiei de bacalaureat judeţene să vadă lucrările proprii 

susţinute în cadrul examenului de bacalaureat 2022. 

 Cererile pentru vizualizarea lucrărilor se pot descărca de pe site-ul Colegiului 

Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, https://www.cnvranceanu.ro şi se pot transmite 

prin mijloace electronice la adresa de email cnghvranceanu@yahoo.co.uk sau se pot 

depune la secretariatul Colegiului Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău în perioada 4-5 

iulie 2022, în intervalul orar 10:00 – 14:00.  

Lucrările vor putea fi vizualizate de către solicitanţi în perioada 12 – 13 iulie 2022. 

 
 
 
                                                          DIRECTOR, 
                                             Prof. Monica RESMERIŢĂ 
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CE 238 organizat la unitatea de învăţământ:  

COLEGIUL NAȚIONAL ”GHEORGHE VRĂNCEANU ” Bacău 

Nr înregistrare:______ / _________ 2022 
 
 
 

CERERE DE VIZUALIZARE A LUCRĂRILOR SCRISE 
 LA EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT, 

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022 
 

 

Subsemnatul/a, ……………………………………………………………………………., posesor al C.I. 

seria ……., numărul ………………., în calitate de candidat la Examenul Naţional de Bacalaureat, 

sesiunea iunie-iulie 2022, absolvent al Colegiului Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, vă 

rog să-mi aprobaţi vizualizarea lucrării scrise la disciplina/disciplinele: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Am luat la cunoştinţă că:  

- vizualizarea lucrării se face individual de către candidat, în prezenţa unei persoane 

nominalizate de preşedintele comisiei de bacalaureat judeţene. Candidatul minor poate fi 

însoţit de un părinte/tutore legal. 

 - solicitarea de vizualizare şi respectiv vizualizarea lucrării / lucrărilor nu pot conduce 

la reevaluarea şi / sau modificarea notelor acordate lucrării / lucrărilor;  

- se vizualizează proiecția unei fotocopii a lucrării;  

- este interzisă introducerea în sala de vizualizare a lucrărilor a oricărui mijloc de 

înregistrare audio/video;  

- neprezentarea în data și la ora anunțată conduce la clasarea cererii de vizualizare.  

 

Data _______________________________________ 

Semnătura candidat __________________________ 

Date de contact ale solicitantului:  

Adresa: ______________________________________________________________ 

Telefon: _______________ 

e-mail: _________________________ 
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