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ADEVĂRUL 
 
Bacalaureat 2018. Luni încep probele de evaluare a competenţelor 
 
adev.ro/p3zmn7 
 
Evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale din cadrul examenului naţional de Bacalaureat va 
începe luni cu evaluarea competenţelor lingvistice la Limba Română. Următoarea probă va fi 
susţinută la Limba Maternă 
Probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale (sesiunea iunie-iulie 2018) sunt 
programate în perioada 12-22 februarie 2018. Sunt aşteptaţi să participe cei peste 177.000 de elevi 
din clasele a XII-a şi a XIII-a, dar şi absolvenţi din promoţiile anterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 78 
alin. (7) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aceste 
evaluări pot fi organizate şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ, în timpul anului şcolar, pe 
parcursul semestrului al II-lea, în faţa unei comisii prezidate de directorul unităţii de învăţământ şi 
numite prin decizie a inspectorului şcolar general, în condiţiile stabilite de metodologia de examen. 
Conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale, proba de evaluare a competenţelor 
lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) se va desfăşura în zilele de 12 şi 13 
februarie. În intervalul 14-15 februarie va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de 
comunicare orală în limba maternă (proba B). Vineri, 16 februarie, respectiv în zilele de 19 şi 20 
februarie se va desfăşura evaluarea competenţelor digitale (proba D). Probele orale se încheie cu 
evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C) - 21 şi 22 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/p3zmn7


februarie. Când se vor desfăşura probele scrise Probele scrise ale examenului naţional de Bacalaureat 
din prima sesiune sunt programate între 25 şi 28 iunie. Subiectele pentru probele de evaluare a 
competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi în limba maternă sunt elaborate de 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi 
nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în maximum 10-15 
minute.  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 nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel 
naţional: experimentat, avansat şi mediu. Candidatul care refuză să raspundă sau să rezolve 
subiectele propuse la una din probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale se consideră 
că nu a susţinut proba. Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaţilor în 
sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., 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. Reprezentanţii instituţiilor mass-media au acces în unităţile de învăţământ liceal care 
organizează probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale sau în centrele de examen 
numai cu avizul preşedintelui comisiei şi însoţiţi de un membru al comisiei, exclusiv înainte de 
începerea sau după încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice 
(înregistrări/fotografii/preluări de imagini etc.) este necesar acceptul persoanelor care apar în acele 
materiale. 
 
Elevii şi preşcolarii se întorc astăzi la şcoală. Când vor avea următoarea vacanţă 
 
adev.ro/p40ls6 
 
Aproximativ trei milioane de elevii şi preşcolari se întorc luni la şcoală, după ce au fost timp de o 
săptămână în vacanţa intersemestrială. 
Conform structurii anului şcolar 2017-2018, aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), 
următoarea vacanţă, numită vacanţa de primăvară, va începe în 31 martie şi se va încheie în 10 
aprilie 2018. Cât despre programul naţional “Şcoala altfel“, acesta are o durată de cinci zile 
consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 2 octombrie 2017 - 31 
mai 2018, pe baza unei planificări, la decizia şcolilor. 
 
Şcoala va începe mai repede în toamnă 
 
adev.ro/p3u3yw 
 
Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a stabilit, în cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social de 
miercuri, că anul şcolar 2018-2019 va începe din data de 10 septembrie, iar vacanţa de iarnă va 
rămâne de trei săptămâni. Astfel, copiii vor merge anul viitor cu o săptămână în plus la şcoală faţă de 
anul curent, adică 36. 
Iniţial, MEN voia să scurteze vacanţa de iarnă a şcolarilor, de la trei la două săptămâni. Însă copiii şi 
dascălii nu au fost de acord cu măsura întrucât condiţiile meteo din timpul iernii sunt cele mai dificile 
pentru a merge la şcoală. Prin urmare, orice săptămână pe timp de iarnă petrecută acasă reprezintă 
o uşurare pentru elevi, mai ales pentru cei din mediul rural sau din zonele marginaşe ale oraşelor. 
Decizia a fost luată în urma consultării cu reprezentanţi ai organizaţiilor de părinţi, ai elevilor, ai 
sinidcatelor din învăţământ şi ai patronatelor. Pe agenda şedinţei a mai fost inclus, pentru informare, 
proiectul metodologiei şi calendarului de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul 
şcolar 2018-2019. 
 
EVENIMENTUL ZILEI 
PUTEREA 
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GATA VACANȚA! Elevii și preșcolarii se întorc de luni la ȘCOALĂ 
http://www.puterea.ro/educatie/gata-vacanta-elevii-si-prescolarii-se-intorc-de-luni-la-scoala-
164087.html 
 
Elevii şi preşcolarii vor începe luni cursurile semestrului al doilea, potrivit calendarului aprobat de 
Ministerul Educaţiei Naţionale, informează Agepres. 
Ei întorc astfel la cursuri după o săptămână de vacanţă. Vacanţa de primăvară este programată în 
perioada 31 martie - 10 aprilie, iar vacanţa de vară între 16 iunie şi 9 septembrie. Pentru clasele 
terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 25 mai, iar pentru clasa a VIII-a pe 
8 iunie. Evaluările naţionale la clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor desfăşura în intervalul 7 - 24 mai.  
 
ROMÂNIA LIBERĂ 
 
Azi se reiau cursurile școlare și încep probele orale la prima sesiune de Bacalaureat 
http://romanialibera.ro/social/azi-se-reiau-cursurile-scolare-si-incep-probele-orale-la-prima-sesiune-
de-bacalaureat-709799 
 
Al doilea semestru al anului şcolar 2017 - 2018 începe luni, iar pentru elevii de clasa a XII-a se dăp 
startul probelor orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului. 
Potrivit ordinului ministrului Educaţiei privind structura acestui an şcolar, primul semestru s-a 
încheiat pe 2 februarie, iar semestrul al doilea începe pe 12 februarie şi se va încheia pe 15 iunie. 
Următoarea vacanţă, cea de primăvară, este programată între 31 martie şi 10 aprilie, iar vacanţa de 
vară începe pe 16 iunie şi se încheie pe 9 septembrie. Pentru clasele terminale din învăţământul 
liceal, anul şcolar se încheie pe 25 mai, iar pentru clasa a VIII-a, pe 8 iunie. 
Luni încep şi probele orale pentru prima sesiune de Bacalaureat, iar examenele scrise se vor 
desfăşura începând din 25 iunie, conform calendarului anunţat de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
Prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2018 începe luni, 12 februarie, cu proba de 
evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). Proba va 
continua în data de 13 februarie şi va fi urmată de evaluarea competenţelor lingvistice de 
comunicare orală în limba maternă (14 – 15 februarie). În zilele de 16, 19 şi 20 februarie este 
programată evaluarea competenţelor digitale (proba D), iar în perioada 21-22 februarie se va 
desfăşura evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C). 
Prima probă scrisă - Limba si literatura română - Ea) - va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si 
literatura maternă - Eb) este programată marţi, 26 iunie, iar proba Ec) – proba obligatorie a profilului, 
miercuri, 27 iunie. Ultima probă scrisă - la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) – se va 
desfăşura vineri, 28 iunie. Afişarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (până la ora 
12:00) şi este urmată de depunerea contestaţiilor (orele 12:00 - 16:00). Între 5 şi 8 iulie vor fi 
soluţionate contestaţiile, în timp ce afişarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 9 iulie. 
Evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor desfăşura în intervalul 7 - 24 mai. 
 
CLICK 
LIBERTATEA 
ZIARUL FINANCIAR 
GÂNDUL 
 
Luni începe prima sesiune a Bacalaureatului din acest an. CALENDARUL probelor pe care le vor 
susţine absolvenţii de liceu 
http://www.gandul.info/stiri/luni-incepe-prima-sesiune-a-bacalaureatului-din-acest-an-calendarul-
probelor-pe-care-le-vor-sustine-absolventii-de-liceu-16983014 
 
Prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2018 începe luni, 12 februarie 2018, cu proba de 
evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, potrivit calendarului 
anunţat de ministerul Educaţiei Naţionale. 
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Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua în data de 13 februarie şi va 
fi urmată de evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (14 - 15 
februarie). 
În zilele de 16, 19 şi 20 februarie este programată evaluarea competenţelor digitale (proba D), iar în 
perioada 21-22 februarie se va desfăşura evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de 
circulaţie internaţională (proba C). 
Prima probă scrisă - Limba si literatura română - Ea) - va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si 
literatura maternă - Eb) este programată marţi, 26 iunie, iar proba Ec) - proba obligatorie a profilului, 
miercuri, 27 iunie. 
Ultima probă scrisă - la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - se va desfăşura joi, 28 iunie. 
Cursurile pentru clasele a XII-a şi a XIII-a se încheie vineri, 25 mai. 
Afişarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (până la ora 12:00) şi e urmată de 
depunerea contestaţiilor (orele 12:00 - 16:00). 
Între 5 şi 8 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, în timp ce afişarea rezultatelor finale este prevăzută 
pentru data de 9 iulie. 
La fel ca anul trecut, sesiunea a doua a examenului de absolvire a liceului va începe cu probele scrise 
şi abia apoi vor urma probele orale. Astfel, potrivit calendarului, între 10 - 13 iulie 2018 are loc 
înscrierea candidaţilor, iar pe 27 iulie, are loc înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de 
corigenţe. 
Pe 20 august, elevii vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura română, pe 21 august - la Limba şi 
literatura maternă, 22 august - proba obligatorie a profilului şi pe 23 august - proba la alegere a 
profilului şi specializării. 
Între 24 şi 27 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba 
română, pe 28 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba 
maternă, iar pe 29 şi 30 august va avea loc evaluarea competenţelor digitale. Pe 30 şi 31 august va 
avea loc evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. 
Pe 1 septembrie vor fi afişate rezultatele (până la ora 12,00) şi vor fi depuse contestaţiile, între orele 
12,00 şi 16,00, iar pe 6 septembrie vor fi publicate rezultatele finale. 
 
HOTNEWS 
 
Calendarul examenului de bacalaureat 2018 ce incepe luni 
https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-22278777-calendarul-examenului-bacalaureat-2018-incepe-
luni.htm 
 
Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de 
evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A), potrivit 
calendarului stabilit de Ministerul Educatiei Nationale. Conform calendarului aprobat prin ordin de 
ministru, proba va continua in data de 13 februarie si va fi urmata de evaluarea competentelor 
lingvistice de comunicare orala in limba materna (14 - 15 februarie).  
 
In zilele de 16, 19 si 20 februarie este programata evaluarea competentelor digitale (proba D), iar in 
perioada 21-22 februarie se va desfasura evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de 
circulatie internationala (proba C). 
 
Prima proba scrisa - Limba si literatura romana - Ea) - va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si 
literatura materna - Eb) este programata marti, 26 iunie, iar proba Ec) - proba obligatorie a profilului, 
miercuri, 27 iunie. Ultima proba scrisa - la alegere a profilului si specializarii - proba Ed) - se va 
desfasura joi, 28 iunie. 
 
Afisarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (pana la ora 12:00) si e urmata de 
depunerea contestatiilor (orele 12:00 - 16:00). Intre 5 si 8 iulie vor fi solutionate contestatiile, in timp 
ce afisarea rezultatelor finale este prevazuta pentru data de 9 iulie. 
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Inscrierile pentru sustinerea examenului in prima sesiune se fac in saptamana 29 ianuarie - 2 
februarie 2018. Cursurile pentru clasele a XII-a si a XIII-a se incheie vineri, 25 mai. 
 
A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2018 are urmatoarea structura: 
 
10 - 13 iulie: inscrierea candidatilor 
 
27 iulie: inscrierea candidatilor care au promovat examenele de corigente 
 
20 august: limba si literatura romana - proba Ea) - proba scrisa 
 
21 august: limba si literatura materna - proba Eb) - proba scrisa 
 
22 august: proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisa 
 
23 august: proba la alegere a profilului si specializarii - proba Ed) - proba scrisa 
 
24 si 27 august: evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A 
 
28 august: evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B 
 
29-30 august: evaluarea competentelor digitale - proba D 
 
30-31 august: evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala -proba C 
 
1 septembrie: afisarea primelor rezultate (pana la ora 12:00) si depunerea contestatiilor 
 
(orele 12:00 - 16:00) 
 
2 - 5 septembrie: rezolvarea contestatiilor 
 
6 septembrie: afisarea rezultatelor finale. 
 
Mediafax 
 
Astăzi începe prima sesiune a Bacalaureatului din acest an. CALENDARUL probelor pe care le vor 
susţine absolvenţii de liceu 
http://www.mediafax.ro/social/astazi-incepe-prima-sesiune-a-bacalaureatului-din-acest-an-
calendarul-probelor-pe-care-le-vor-sustine-absolventii-de-liceu-16983792 
Probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale ale bacalaureatului, sesiunea iunie-iulie 
2018, sunt programate în perioada 12-22 februarie 2018. Sunt aşteptaţi să participe cei peste 
177.000 de elevi din clasele a XII-a şi a XIII-a, dar şi absolvenţi din promoţiile anterioare. 
Conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale, proba de evaluare a competenţelor 
lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) se va desfăşura în zilele de 12 şi 13 
februarie. 
În intervalul 14-15 februarie va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în 
limba maternă (proba B). 
Vineri, 16 februarie, respectiv în zilele de 19 şi 20 februarie se va desfăşura evaluarea competenţelor 
digitale (proba D). Probele orale se încheie cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de 
circulaţie internaţională (proba C) - 21 şi 22 februarie. 
Probele scrise ale examenului naţional de Bacalaureat din prima sesiune sunt programate între 25 şi 
28 iunie. 
"Subiectele pentru probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba 
română şi în limba maternă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cuprind 



texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care permite 
tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. 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 nivelului de competenţă 
corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. Candidatul care 
refuză să raspundă sau să rezolve subiectele propuse la una din probele de evaluare a competenţelor 
lingvistice şi digitale se consideră că nu a susţinut proba", arată Ministerul Educaţiei Naţionale, într-
un comunicat de presă remis duminică MEDIAFAX. 
Probele sunt monitorizate audio-video. 
Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări 
etc., 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, mai 
precizează ministerul. 

 
 
CALENDAR BACALAUREAT 2018 
 
Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua în data de 13 februarie şi va 
fi urmată de evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (14 - 15 
februarie). 
În zilele de 16, 19 şi 20 februarie este programată evaluarea competenţelor digitale (proba D), iar în 
perioada 21-22 februarie se va desfăşura evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de 
circulaţie internaţională (proba C). 
Prima probă scrisă - Limba si literatura română - Ea) - va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si 
literatura maternă - Eb) este programată marţi, 26 iunie, iar proba Ec) - proba obligatorie a profilului, 
miercuri, 27 iunie. 
Ultima probă scrisă - la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - se va desfăşura joi, 28 iunie. 
Cursurile pentru clasele a XII-a şi a XIII-a se încheie vineri, 25 mai. 
Afişarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (până la ora 12:00) şi e urmată de 
depunerea contestaţiilor (orele 12:00 - 16:00). 
Între 5 şi 8 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, în timp ce afişarea rezultatelor finale este prevăzută 
pentru data de 9 iulie. 
La fel ca anul trecut, sesiunea a doua a examenului de absolvire a liceului va începe cu probele scrise 
şi abia apoi vor urma probele orale. Astfel, potrivit calendarului, între 10 - 13 iulie 2018 are loc 
înscrierea candidaţilor, iar pe 27 iulie, are loc înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de 
corigenţe. 
Pe 20 august, elevii vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura română, pe 21 august - la Limba şi 
literatura maternă, 22 august - proba obligatorie a profilului şi pe 23 august - proba la alegere a 
profilului şi specializării. 
Între 24 şi 27 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba 
română, pe 28 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba 
maternă, iar pe 29 şi 30 august va avea loc evaluarea competenţelor digitale. Pe 30 şi 31 august va 
avea loc evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. 
Pe 1 septembrie vor fi afişate rezultatele (până la ora 12,00) şi vor fi depuse contestaţiile, între orele 
12,00 şi 16,00, iar pe 6 septembrie vor fi publicate rezultatele finale. 
 
Agerpres 
ALTE ȘTIRI IMPORTANTE 
 
 


