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ADEVĂRUL 
 
Inspectorii generali şcolari din 13 judeţe au fost demişi din funcţii. O parte dintre ei au anunţat deja 
că vor da în judecată Ministerul Educaţiei 
 
adev.ro/ouybb9 
 
Inspectorii generali şcolari din 13 judeţe au fost anunţaţi, printr-o informare transmisă vineri seară 
prin fax, că mandatul lor încetează începând cu 4 septembrie, întrucât la o evaluare făcută la cererea 
ministrului Educaţiei, Liviu Pop, ar fi fost descoperite mai multe nereguli în contractele lor de 
management. Unii dintre ei au anunţat deja ministerul că vor contesta în instanţă deciziile de 
revocare din funcţie. 
Inspectorii generali şcolari care au fost anunţaţi că îşi pierd funcţiile sunt din judeţele: Arad, Brăila, 
Buzău, Călăraşi, Constanţa, Ilfov, Ialomiţa, Olt, Mehedinţi, Caraş-Severin, Tulcea, Vrancea şi Sibiu, a 
declarat pentru News.ro secretarul de stat pentru învăţământ superior Gigel Paraschiv. El a precizat 
că ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a numit o comisie, alta decât cea din minister care se ocupă de 
reţeaua şcolară şi de evaluarea anuală a inspectorilor generali, iar această nouă comisie a analizat 
timp de aproape două săptămâni activitatea tuturor inspectorilor generali şcolari pornind de la 

http://www.agerpres.ro/
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contractul de management al fiecăruia dintre ei. Potrivit sursei citate, în afară de inspectorul şcolar 
din Harghita, unde a fost descoperită o singură problemă, ceilalţi au avut două-trei nereguli în 
contractele de management, dar 13 dintre ei au avut cele mai multe probleme. Întrebat de fel de 
nereguli li se impută, el a spus că una dintre ele este că nu au transmis până la această oră situaţia 
privind starea învăţământului pe judeţ, aşa cum erau obligaţi, dar că au fost şi probleme legate de 
auditul intern la nivel de inspectorat. Secretarul de stat a spus că aceste decizii de revocare din 
funcţie intră în vigoare din 4 septembrie. Întrebat dacă aceste eliberări au fost făcute pe criterii 
politice, aşa cum reclamă o parte dintre ei, secretarul de stat a negat, spunând că cei mai vechi dintre 
cei eliberaţi din funcţie au fost numiţi prin concurs de către ministrul Sorin Câmpeanu şi că trecuse 
mai mult de jumătate din mandatul lor. Secretarul de stat a adăugat că o parte dintre inspectori au 
anunţat deja ministerul că vor contesta în instanţă deciziile privind revocarea din funcţie. Decizia de 
revocare din funcţie le-a fost transmisă celor 13 inspectori generali şcolari vineri seară, prin fax. 
 
Bacalaureat 2017, sesiunea a II-a. Luni are loc prima probă scrisă la Limba Română 
 
 adev.ro/ov0lol 
 
Sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat 2017 începe luni, cu prima probă scrisă la Limba 
Română.  La prima sesiune, 34.869 (27,1%) dintre candidaţi nu au obţinut o medie de trecere din 
totalul de peste 128 de mii de absolvenţi ai clasei a XII-a care s-au prezentat la evaluare. Peste 39 de 
mii de candidaţi s-au înscris la sesiunea din toamnă 
Evaluaţii din această sesiune vor începe examenul direct cu probele scrise. Mai exact, luni, absolvenţii 
de liceu care dau Bac-ul vor susţine proba scrisă la Limba Română, care va fi urmată de celelalte 
evaluări scrise. Ulterior, candidaţii vor susţine competenţele lingvistice şi digitale. Potrivit datelor 
transmise de Ministerul Educaţiei,  pentru cea de a doua sesiune a examenului de Bacalaureat s-au 
înscris 39.435 de absolvenţi de liceu. Dintre aceştia, 24.690 sunt din promoţia curentă, iar 14.745 din 
seriile anterioare. În funcţie de forma de învăţământ absolvită, cei 39.435 de elevi înscrişi sunt 
distribuiţi astfel: 37.138 - zi, 1.036 - seral şi 1.261 - frecvenţă redusă. Ce reguli trebuie să respecte 
evaluaţii Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 
pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este 
de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru 
fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor se foloseşte doar cerneală sau pastă de culoare 
albastră, iar pentru scheme şi desene va fi utilizat numai creion negru. Pentru probele scrise la 
Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise 
mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Candidaţii 
care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în 
care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul 
stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de 
predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi, 
menţionându-se pe ele „Anulat", se semnează de către asistenţi şi se păstrează în condiţiile stabilite 
pentru lucrările scrise. La această sesiune pot participa în primul rând candidaţii care au picat 
examenul în ultima sesiune sau în cele din anii anteriori cât şi absolvenţii de liceu care şi-au luat 
corigenţele. Nu aceeaşi permisivitate este acordată şi celor care au încercat să fraudeze evaluarea 
sau care au picat de două ori bacalaureatul. Aceştia din urmă pot susţine Bacalaureatul doar dacă 
plătesc o taxă de 230 de lei. În condiţiile în care au fost respinşi la una sau mai multe probe, atunci 
vor achita doar contravaloarea acestora, suma fiind stabilită de către inspectoratele şcolare judeţene. 
 
Scrisoarea unei învăţătoare către Liviu Pop: ,,Voi strânge facturile pentru toate cheltuielile pe care 
le voi suporta. Sunt curioasă cine mi le va deconta“ 
 
adev.ro/ouzi73 
 
O învăţătoare îi reproşează ministrului Educaţiei Liviu Pop,  printr-o scrisoare, decizia acestuia de a 
interzice auxiliarele în şcoli până la o nouă evaluare. Dascălul spune că de acum este nevoită să 
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scoată bani din buzunarul propriu pentru a pregăti materiale didactice pentru copii. Dacălul se arată 
revoltat şi de faptul că ministrul se consultă doar cu experţi care ,,nu au habar cu ce se mănâncă 
realitatea din şcoli“. 
 
 
Dragă domnule ministru Pop, mă adresez dumneavoastră, pentru că am aşteptări foarte mari, cam 
aşa cum au şi părinţii clasei mele de la mine în fiecare an!  Sunt învăţătoare la o şcoală de cartier, o 
şcoală mică, cu elevi (foarte mulţi de etnie rromă) proveniţi din familii monoparentale, cu părinţi de 
condiţie săracă, plecaţi peste hotare pentru a asigura creşterea copiilor lor. Intru în al 18-lea an de 
învăţământ şi încă mă mândresc cu tăria mea de a rezista şi de a merge mai departe în acest sistem 
bolnav şi vitregit. Domnule ministru, am aflat din mass-media despre interzicerea auxiliarelor! Vă 
anunţ că anul acesta voi lua a doua generaţie de pregătitoare. Sunt unul dintre "deschizătorii de 
drumuri", aşa cum am fost numiţi, unul dintre mulţii învăţători care s-au luptat 5 ani de zile cu lipsa 
manualelor, a materialelor necesare, care cu multă măiestrie şi-au conceput singuri planificările după 
programe supraîncărcate şi modificate/remodificate/paramodificate, fără a avea posibilitatea de a le 
prelua de la colegii lor înaintaşi. Sunt o învăţătoare care s-a luptat cu predarea integrată oră de oră 
timp de 3 ani, deşi nu a găsit nimic bun în asta, sunt o învăţătoare care a respectat ordinele si regulile 
impuse de miniştrii anteriori. Acum mă văd din nou obligată să respect ordinul dumneavoastră şi să 
mă supun.  Dumneavoastră probabil cunoaşteţi foarte bine realitatea de la clasele primare, v-aţi lovit 
de toate problemele de care se loveşte un învăţător generaţie de generaţie şi de aceea aţi impus 
această măsură în ultimul moment. Altfel nu îmi explic gestul dumneavoastră. Nu vă voi pierde 
timpul preţios de ministru, ca să vă aduc argumente împotriva deciziei pe care v-ati asumat-o. Vreau 
doar să vă descriu realitatea de la mine din şcoală, respectiv clasă. După cum vă spuneam, şcoala 
unde eu predau, este una mică, cu elevi din ce în ce mai puţini şi cu probleme materiale foarte mari. 
Dacă eu mă supun hotărârii dumneavoastră de a nu mai achiziţiona auxiliare la clasă, care mi-ar 
uşura enorm munca şi care ar fi alese de mine (singurul specialist în măsură să o facă) şi aprobate de 
părinţi la prima şedinţă, atunci mă văd nevoită să îmi mai amputez din puţinul timp liber rămas şi din 
bugetul familiei mele pentru a elabora şi a multiplica peste 100 de fişe zilnic. Şcoala nu-mi va putea 
asigura topurile de hârtie, imprimanta color şi tonerele necesare. Şi atunci cine va rezolva problema? 
Eu şi cam atât. În curând vom începe şcoala, iar de pavoazarea clasei mă voi ocupa singură ca în 
fiecare an tot din buzunarul propriu şi credeţi-ma că se duc mulţi bani pe asta. Trebuie să le 
pregătesc puiuţilor mei cadouri, pliante frumos colorate şi o clasă în care să se simtă ca în poveşti. 
Vreau să le fie drag să vină la şcoală şi fiecare zi împreună să fie o dovadă că îmi fac profesia cu drag“ 
  ,, Ne puneţi beţe în roate şi ne martirizaţi prin toate acţiunile fără cap pe care le întreprindeţi“ „Îmi 
doresc să ies la pensie din învăţământ când îmi va veni rândul, iar până atunci să îmi fac treaba foarte 
bine şi să pun în sufletele elevilor mei cate o bucăţică din al meu. Dar dumneavoastră, dragi miniştri, 
ne puneţi beţe în roate şi ne martirizaţi prin toate acţiunile fără cap pe care le întreprindeţi. Lăsaţi-ne 
să ne facem profesia, lăsaţi-ne să fim ceea ce suntem şi cereti-ne părerea când vreţi să mai 
"schimbaţi vreo modificare"! Veniţi cu propuneri deştepte, vizitaţi şcolile mici şi luaţi aminte la 
problemele cu care se confruntă acestea! Sfătuiţi-vă cu noi, nu cu aşa zişii "experţi" care habar n-au 
cu ce se mănâncă realitatea din şcoli!  Domnule ministru, voi face fişe anul acesta! Iar dumneavoastră 
veţi sti că o învăţătoare în fiecare noapte va decupa, lipi şi gândi cea mai bună fişă pentru elevii ei. A 
doua zi o va lua de la capăt. Anul acesta voi strânge facturile pentru toate cheltuielile pe care le voi 
suporta. Sunt curioasă cine mi le va deconta şi dacă o va face. Speranţa moare ultima, dar mi-e 
teamă că vom muri noi sperând.  O zi cu decizii înţelepte, domnule ministru! #euîncărezist“, încheie 
învăţătoarea Mara Rauca. Liviu Pop, a anunţat pe 9 august, în cadrul unei conferinţe de presă, că 
niciun material auxiliar nu mai este valabil. Motivul: ordinul de ministru emis în 2002 care stătea la 
baza materialelor auxiliare nu a mai fost actualizat. Oficialul a mai explicat că în cel mult 30 de zile o 
comisie va elabora normele metodologice care vor sta la baza avizării materialelor auxiliare care vor 
putea fi folosite de către elevi şi profesori.   
 
 
EVENIMENTUL ZILEI  
BAC 2017. SUBIECTE ROMÂNĂ Edu.ro - Bacalaureat - LUNI începe sesiunea de toamnă 



http://evz.ro/subiecte-romana-bacalaureat-2017-luni-incepe-sesiunea-de-toamna.html 
 
Aproape 39.500 de absolvenţi de liceu s-au înscris la sesiunea de toamnă a examenului de 
bacalaureat, care începe luni, în premieră, cu probele scrise, prima dintre acestea fiind cea de 
Limba și literatura română. 
 
Ministerul Educaţiei anunţă că pentru cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat s-au înscris 
39.435 de absolvenţi de liceu. Dintre aceştia, 24.690 sunt din promoţia curentă, iar 14.745 din seriile 
anterioare. 
În funcţie de forma de învăţământ absolvită, cei 39.435 de elevi înscrişi sunt distribuiţi astfel: 37.138 - 
zi, 1.036 - seral şi 1.261 - frecvenţă redusă. 
SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2017: La nivel naţional, anul trecut, s-au înscris peste 42.000 de 
absolvenţi. Pentru această sesiune, în Bucureşti s-au înscris 4.638 de absolvenţi de liceu. În prima 
sesiune, în Capitală, 75,53% dintre candidaţi au promovat examenul naţional.  
 
 
PUTEREA 
 
Ministrul Educației a DEMIS 13 șefi de inspectorate școlare. Care sunt MOTIVELE 
http://www.puterea.ro/educatie/ministrul-educatiei-a-demis-13-sefi-de-inspectorate-scolare-care-
sunt-motivele-159356.html 
 
Sefii inspectoratelor scolare din 13 judete - Caras-Severin, Ialomita, Ilfov, Braila, Buzau, Vrancea, 
Constanta, Sibiu, Olt, Arad, Tulcea, Mehedinti si Calarasi - au fost revocati vineri din functie de 
ministrul Educatiei, Liviu Pop. Din informatiile transmise de Hotnews.ro, ordinele de revocare au fost 
trimise pe adresa inspectoratelor judetene vineri seara, prin fax, si urmeaza sa intre in vigoare peste 
15 zile, conform legii. 
O parte dintre inspectorii-sefi reclama insa nereguli, spunand ca nu au avut loc anterior cercetari 
disciplinare care sa justifice revocarea lor din functie. Adrian Doxan, seful Inspectoratului Scolar Caras 
Severin, care se afla pe lista celor 13, reclama "presiuni politice" si a declarat, pentru Hotnews.ro, ca 
"Imi rezerv orice cale ca sa imi castig dreptatea, inclusiv sa fac sesizare pentru abuz in serviciu 
(impotriva ministrului - n.red.)." 
Adrian Doxan a declarat, pentru Hotnews.ro, ca nu a vazut personal ordinul de revocare, in conditiile 
in care a plecat de la sediul inspectoratului vineri, la ora 17:30, iar decizia inca nu venise pana la acea 
ora. El a aflat despre ordinul de revocare sambata, prin telefon, de la adjunctul sau din inspectorat. 
Adrian Doxan mai spune ca in urmatoarele 5 zile va fi in concediu, iar decizia de revocare va intra in 
vigoare la data de 4 septembrie. 
Doxan considera ca este vorba despre o hotarare abuziva, in conditiile in care, spune el, "pana la data 
de 31 august am termen sa imi trimit fisa de activitate si raportul de evaluare, iar o cercetare 
disciplinara nu a avut loc. A fost un control in inspectorat la sfarsitul lunii mai, in urma caruia nu am 
primit niciun raport, nicio notificare. Legea prevede foarte clar ca orice sanctiune se anunta in urma 
unei cercetari disciplinare." El vorbeste si despre presiuni politice, in conditiile in care nu este 
membru al niciunui partid: "Se fac presiuni politice. Este clar ca cineva face presiune si doreste 
numirea unor anumite persoane in aceasta functie. Faptul ca nu fac parte dintr-un partid politic ar 
trebui sa fie un atu. Daca se doreste o anumita coloratura politica, sa isi puna acea coloratura, dar sa 
si-o puna pe fata." 
Ministrul Liviu Pop nu a oferit nicio reacție jurnaliștilor de la Hotnews pentru a explica motivele 
revocarii celor 13 inspectori-sefi. 
 
INCOME MAGAZINE 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 
Motivele pentru care ministrul Educației, Liviu Pop, „a executat” 13 inspectori școlari, vineri seara, 
după ora 22.00 
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http://romanialibera.ro/societate/educatie/motivele-pentru-care-liviu-pop-%E2%80%9Ea-executat--
13-inspectori-scolari--vineri-seara--dupa-ora-22-00-465123 
La finalul săptămânii în care a admis că elevii de clasa a V-a nu vor avea manuale în primele două 
luni de școală, ministrul Educației a mai luat o decizie lipsită de transparență și nefundamentată. 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a revocat din funcţie, printr-o decizie emisă vineri seară, prin fax, şefii a 
13 inspectorate şcolare: Caraş-Severin, Ialomiţa, Ilfov, Brăila, Buzău, Vrancea, Constanţa, Sibiu, Olt, 
Arad, Tulcea, Mehedinţi şi Călăraşi. 
Îi dăm afară fără să îi consultăm 
Decizia i-a luat prin surpindere pe inspectorii care obținuseră aceste posturi, anul trecut, în urma 
unui concurs. După 24 de ore, secretarul de stat din Ministerul Educației, Gigel Paraschiv, a explicat 
pentru agenția de știri Mediafax că: “a fost o echipă care a analizat activitatea tuturor inspectorilor 
şcolari generali pe contractul de management şi s-a ajuns la concluzia că din toţi, un număr de 13 au 
mai multe puncte din contract, care nu au fost respectate… Evaluarea asta se face de vreo două 
săptămâni şi se pare că inspectorii şcolari nu au ştiut de chestiunea asta… Ei nu trebuie să fie 
inştiinţaţi”. Prin analogie, asta ar însemna că premierul Tudose l-ar putea demite pe Liviu Pop, într-o 
seară de vineri, fără ca, în prealabil, să existe o discuție lămuritoare între cei doi. 
Surse din Ministerul Educației au precizat pentru România liberă că, de exemplu, unui inspector i s-a 
reproșat că nu și-a postat declarația de avere pe site. Asta deși Liviu Pop nu a avut un cv postat pe 
siteul ministerului pe care îl conduce timp de o lună până când Rl i-a semnalat acest lucru. 
Liviu Pop s-ar fi folosit și de faptul că inspectorii trebuiau să trimită rapoarte de audit până pe data de 
20 iunie. Inspectorii susțin că au făcut acest lucru în timp util, dar că – minune – la Ministerul 
Educației, rapoartele au apărut înregistrate cu data de 21 iunie. De asemenea, unor inspectori li s-a 
reproșat că nu au trimis, în termenul stabilit, rapoartele privind “Starea învățământului românesc”. 
Acest lucru ar fi putut atrage un avertisment și nu demiterea. 
Voi consulta un avocat… 
 Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, Ştefan Firu, a declarat pentru Mediafax că este „şocat” să 
audă că a fost demis de ministrul Educaţiei, prin fax, mai ales că Liviu Pop a fost la el în birou şi nu i-ar 
fi spus că e nemulţumit. 
„Am primit la inspectoratul scolar fax, aseară (vineri – nr.r) la ora 22. O notificare şi revocarea din 
funcţie pentru neîndeplinirea atribuţiunilor de serviciu. O să consult un avocat să vedem dacă e legal 
sau nu. Pentru că revocarea ar fi trebuit să fie dată la 15 zile după notificare. Eu am obţinut funcţia 
prin concurs, în mai 2015. E abuzivă revocarea şi ciudată. Am avut în martie un control de la minister. 
În revocare nu s-a făcut referire la acel control de unde deduc că a ieşit bine, nu au găsit nimic. Am 
vorbit şi cu colegii din ţară, sunt toţi la fel de şocaţi ca şi mine. Suntem revocaţi din 4 septembrie. 
Până atunci îmi fac treaba pentru că avem bac. Voi consulta un avocat pentru a vedea care sunt căile 
legale pentru a-mi apăra drepturile”, a declarat Luminiţa Barcari, şeful IŞJ Ialomiţa. 
„Am primit la inspectoratul scolar fax, aseară (vineir – nr.r) la ora 22. O notificare şi revocarea din 
funcţie pentru neîndeplinirea atribuţiunilor de serviciu. O să consult un avocat să vedem dacă e 
legal sau nu. Pentru că revocarea ar fi trebuit să fie dată la 15 zile după notificare. Eu am obţinut 
funcţia prin concurs, în mai 2015. E abuzivă revocarea şi ciudată. Am avut în martie un control de la 
minister. În revocare nu s-a făcut referire la acel control de unde deduc că a ieşit bine, nu au găsit 
nimic. Am vorbit şi cu colegii din ţară, sunt toţi la fel de şocaţi ca şi mine. Suntem revocaţi din 4 
septembrie. Până atunci îmi fac treaba pentru că avem bac. Voi consulta un avocat pentru a vedea 
care sunt căile legale pentru a-mi apăra drepturile”, a declarat Luminiţa Barcari, şeful IŞJ Ialomiţa. 
 
„Eu am fost în concediu miercuri, joi şi vineri, mă întorc spre casă. Sunt şocat şi nu pot să înţeles 
cum poţi să demiţi un inspector şcolar general, cât de slab ar fi el, prin fax. Domnul ministru a fost 
acum două săptămâni în biroul inspectorului şcolar general Sibiu şi nu a zis că ar fi nemulţumit de 
activitatea mea, eu nu pot să înţeleg aşa ceva. Sau eu sunt depăşit, sau domnul ministru e depăşit 
de situaţie. Nu îmi pot da seama, pur şi simplu, este ceva care mă uluieşte. Îmi strângi mâna acum 
două săptămâni, participăm împreună la depunere de jurământ, absolvenţi, nu zice nimic, se duce 
la Bucureşti şi îmi trimite fax”, a declarat, sâmbătă, pentru corespondentul MEDIAFAX, Ştefan Firu. 
CLICK 
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BAC 2017 Sesiunea de toamna incepe astazi. Aproape 39.500 de absolventi de liceu inscrisi 
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21962828-bac-2017-sesiunea-toamna-incepe-astazi-aproape-
39-500-absolventi-liceu-inscrisi.htm 
Sesiunea de toamna a examenului de bacalaureat - la care s-au inscris aproape 39.500 de absolventi 
de liceu - incepe luni, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, anunta News.ro. Ultimele probe 
ale examenului vor avea loc in 30 si 31 august, iar pe 1 septembrie vor fi afisate primele rezultate. 
 
Potrivit Ministerului Educatiei, pentru cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat s-au inscris 
39.435 de absolventi de liceu. Dintre acestia, 24.690 sunt din promotia curenta, iar 14.745 din seriile 
anterioare. In functie de forma de invatamant absolvita, cei 39.435 de elevi inscrisi sunt distribuiti 
astfel: 37.138 - zi, 1.036 - seral si 1.261 - frecventa redusa. 
 
In prima sesiune a bacalaureatului au fost declarati respinsi 34.690 de candidati 
Sesiunea de toamna a bacalaureatului incepe, pentru prima data, cu probele scrise. 
 
Astfel, luni are loc proba scrisa la Limba si literatura romana, marti va fi proba la Limba si literatura 
materna, iar miercuri se va desfasura proba obligatorie a profilului. Probele scrise se incheie joi, 24 
august, cu proba la alegere a profilului si specializarii. 
 
Proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana incepe vineri, 25 
august, si continua luni, 28 august, cand este programata si proba de evaluare a competentelor 
lingvistice de comunicare orala in limba materna. Evaluarea competentelor digitale se va derula in 
zilele de 29 si 30 august, urmand ca evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie 
internationala sa se desfasoare in 30 si 31 august. 
 
Atat subiectele pentru probele scrise, cat si subiectele pentru probele de evaluare a competentelor 
lingvistice de comunicare orala in limba romana si limba materna sunt elaborate de Centrul National 
de Evaluare si Examinare si cuprind texte literare si nonliterare, functionale si nonfunctionale, cu un 
grad de complexitate care sa permita tratarea lor integrala in maximum 10-15 minute, potrivit 
Ministerului Educatiei. 
 
Rezultatul obtinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competentelor lingvistice de 
comunicare orala in limba romana si limba materna nu se exprima prin note sau prin calificativ 
admis/respins, ci prin stabilirea unui nivel de competenta corespunzator grilei aprobate la nivel 
national: experimentat, avansat si mediu. Candidatul care refuza sa raspunda sau sa rezolve 
subiectele propuse la una din probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale se considera 
ca nu a sustinut proba. 
 
Ministerul Educatiei atrage atentia ca nu este permis accesul candidatilor in salile de examen cu 
manuale, dictionare, notite, insemnari care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor si nici 
cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispozitiilor 
referitoare la introducerea de materiale interzise in sala de examen duce la eliminarea candidatului, 
indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu. 
 
Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, 
cumulativ: sustinerea tuturor probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, sustinerea 
tuturor probele scrise si nota 5 la fiecare dintre acestea; obtinerea mediei 6 cel putin, la probele 
scrise. 
 
Afisarea primelor rezultate si depunerea contestatiilor vor avea loc in 1 septembrie, iar afisarea 
rezultatelor finale este programata pentru 6 septembrie. 



 
Rata de promovare la prima sesiune a bacalaureatului a fost de 72,9%. 
Mediafax 
 
Astăzi începe bacalaureatul de toamnă. Absolvenţii susţin proba scrisă la Limba română 
http://www.mediafax.ro/social/astazi-incepe-bacalaureatul-de-toamna-absolventii-sustin-proba-
scrisa-la-limba-romana-16700196 
 
Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educaţiei, luni demarează examenul de Bacalaureat, 
sesiunea a doua, cu proba scrisă la limba şi literatura română, urmată, pe 23 august, de proba 
obligatorie de profil, iar pe 24 august absolvenţii de liceu vor susţine proba la alegere, în funcţie de 
profil şi specializare. 
Pe 25 august are loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, iar pe 
28 august va fi evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B. 
Iar pe 29-30 august, este programată evaluarea competenţelor digitale - proba D, urmând ca pe 30-
31 august, vor fi evaluate competenţele lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C. 
Noutatea acestei sesiune o reprezintă inversarea probelor, absolvenţii de liceu susţinând mai întâi 
probele scrise, apoi evaluarea competenţelor lingvistice sau digitale. 
Conform datelor centralizate de către Ministerul Educaţiei, peste 39.000 de absolvenţi de liceu s-au 
înscris pentru susţinerea examenului de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2017. 
„Pentru susţinerea examenului în a doua sesiune s-au înscris 39.435 de absolvenţi de liceu. Dintre 
aceştia, 24.690 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar 14.745 de candidaţi provin din seriile 
anterioare. În funcţie de forma de învăţământ absolvită, cei 39.435 de elevi înscrişi (din toate 
promoţiile) sunt distribuiţi astfel: 37.138 - zi, 1.036 - seral şi 1.261 - frecvenţă redusă. Precizăm că 
în prima sesiune au fost declaraţi respinşi 34.690 de candidaţi (din toate promoţiile)”, a anunţat 
reprezentanţii Ministerului. 
Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de 
comunicare orală în limba română/limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ 
admis/respins, ci prin stabilirea unui nivel de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel 
naţional: experimentat, avansat şi mediu. Candidatul care refuză să răspundă sau să rezolve 
subiectele propuse la una din probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale se consideră 
că nu a susţinut proba, precizează sursa citată. 
„Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, 
care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc 
electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale 
interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au 
fost folosite sau nu”, atenţionează Ministerul Educaţiei. 
Afişarea primelor rezultate va avea loc în 1 septembrie, până la ora 16,00, iar elevii nemulţumiţi de 
note pot depune contestaţii între orele 16:00 -20:00. Între 2 şi 5 septembrie vor fi rezolvate 
contestaţiile, iar în 6 septembrie vor fi afişate rezultatele finale. 
Anul trecut, rata de promovare înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului naţional de 
Bacalaureat a fost de 24%, un rezultat apropiat cu cel din anul 2015, când promovabilitatea a fost de 
24,1%. 
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