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ADEVĂRUL 
 
Preşedintele Federaţiei Spiru Haret: Probele orale ale Bacalaureatului susţinute în februarie sunt în 
afara legii 
 
adev.ro/p410z8 
 
Preşedintele Federaţiei Spiru Haret Marius Nistor a declarat la RFI că probele orale ale 
Bacalaureatului, care încep luni, sunt în afara legii, întrucât, potrivit Legii educaţiei, examenul poate fi 
susţinut doar de absolvenţi, iar la acest moment elevii de clasa a XII - a nu pot fi consideraţi 
absolvenţi. 
La rândul său, Ministerul Educaţiei invocă în anunţul privind începerea probelor orale ale 
Bacalaureatului tocmai o prevedere din Legea educaţiei în baza căreia acestea pot fi susţinute în 
timpul anului şcolar.   Probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din cadrul 
examenului naţional de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2018) sunt programate în perioada 12-22 
februarie 2018 şi 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. Probele scrise vor avea loc din 25 iunie.   ”Examenele sunt 
în afara legii întrucât Bacalaureatul poate fi susţinut, conform Legii educaţiei, numai de către 
absolvenţii de liceu. Or, noi în luna februarie nu discutăm în niciun caz de absolvenţi. Este practic în 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/p410z8


afara legii şi dă posibilitatea oricui să conteste aceste probe”, a afirmat la RFI Marius Nistor.   El mai 
spune că cele patru probe orale ale  examenului de Bacalureat, deşi îi avantajează pe elevi, 
bulversează programul şcolar din această perioadă.   ”Gândiţi-va că, în aceeaşi zi, elevii trebuie să 
participe şi la competenţe şi, totodată, să îşi facă şi orele de curs. Lucrul este valabil şi pentru cadrele 
didactice. Va fi un efort formidabil”, afirmă Marius Nistor.   Conform alineatului 2 al articolului 77 din 
Legea educaţiei naţionale, "elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a vor susţine examenul 
naţional de bacalaureat".   Pe de altă parte, însă, în conunicatul prin care anunţă începerea probelor 
orale ale examrnului, Ministerul Educaţiei  invocă articolul 78 alineatul  din Legea Educaţiei Naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că 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. 
 
EVENIMENTUL ZILEI 

SINDICATELE din EDUCAȚIE acuză MINISTERUL EDUCAȚIEI: PROGRAMAREA în FEBRUARIE a 
BACALAUREATULUI este ILEGALĂ 

http://evz.ro/sindicate-educatie-bacalaureat.html 
 
Nici nu a început bine examenul de Bacalaureat 2018 că apar și primele critici dure la adresa noii 
implementări a calendarului de testare finală. Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru 
Haret”, Marius Nistor a afirmat că programarea susținerii probelor orale ale Bacalaureatului în luna 
februarie este în afara legii. 
Probele orale ale examenului de Bacalaureat încep luni, 12, februarie, dar, potrivit lui Nistor, acest 
lucru este contrar Legii educației. 
  
”Examenele sunt în afara legii întrucât Bacalaureatul poate fi susţinut, conform Legii educaţiei, numai 
de către absolvenţii de liceu. Or, noi în luna februarie nu discutăm în niciun caz de absolvenţi. Este 
practic în afara legii şi dă posibilitatea oricui să conteste aceste probe”, a declarat la RFI Marius 
Nistor. 
  
Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale au loc în intervalul 12-22 februarie, pentru 
prima dată, urmând ca restul probelor, cele scrise, să aibă loc în luna iunie. 
  
Deși cele patru probe orale programate în viitorul apropiat îi pot avantaja pe elevi, pun mari 
probleme programului școlar obișnuit din această perioadă. 
  
”Gândiţi-va că, în aceeaşi zi, elevii trebuie să participe şi la competenţe şi, totodată, să îşi facă şi orele 
de curs. Lucrul este valabil şi pentru cadrele didactice. Va fi un efort formidabil”, a spus Marius 
Nistor. 
  
Prevederea la care se referă președintele federației sindicale este alineatul 2 al articolului 77 din 
Legea educației naționale, care prevede că „elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a vor susţine 
examenul naţional de bacalaureat”. 
Ca mijloc de apărare, Ministerul Educației invocă, prin comunicatul care anunță începerea probelor 
orale ale examenului, articolul 78 din Legea educației naționale, potrivit Digi24. În această secțiune a 
Legii nr. 1/2011 se prevede că evaluările 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. 

Pirtea: ”PSD pare chitit să distrugă învățământul”. Probele de bac din februarie, în afara legii 

http://evz.ro/pirtea-psd-pare-chitit-sa-distruga-invatamantul-probele-de-ba.html 
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Marilen Pirtea, președintele Comisiei de educație a PNL, susține că bacalaureatul 2018 încalcă 
legea. Mai exact, probele de competențe sunt în afara legii. 
 
Prof. dr. Marilen Pirtea, președintele Comisiei pentru Educație a PNL, susține că Ordinul Ministrului 
Educației prin care se stabilește calendarul examenului de bacalaureat 2018 și care a mutat probele 
de competențe în luna februarie încalcă legea Educației Naționale și Metodologia de organizare și 
desfășurare a examenului de bacalaureat. 

„PSD pare chitit să distrugă învățământul. Articolul 77, alineatul 2, din Legea Educației Naționale 
prevede că ‹‹elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a vor susține examenul național de 
bacalaureat››. Mai mult decât atât, Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de 
bacalaureat prevede că ‹‹dreptul de a susține bacalaureatul îl au elevii care au promovat 
învățământul liceal, indiferent de forma de învățământ››. Ei bine, în acest moment niciun elev din 
promoția 2018 nu a promovat clasa a XII-a”, spune Marilen Pirtea. Acesta adaugă faptul că Ordinul de 
ministru poate fi anulat cu ușurință în instanță, ceea ce va crea haos în desfășurarea bacalaureatului: 
„Oricine va contesta Ordinul de ministru nr. 4792/31.08.2017 va avea șanse mari să obțină în 
instanță anularea acestuia. Astfel, ne vom afla în situația în care tot ceea ce s-a desfășurat până în 
acel moment va fi anulat, o situație fără precedent în sistemul educațional românesc. Incompetența 
PSD lovește din nou în educație, ne face de râsul lumii și dă de lucru suplimentar și inutil unor zeci de 
mii de elevi și profesori.” 

Reacția liberalului vine în contextul mai multor semnale primite din partea directorilor de liceu și 
subliniază recenta intervenție a fostului secretar din Ministerul Educației pe subiect, Oana Badea. 
(Foto: Adrian Pîclișan) 
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Liviu Pop despre sustinerea probelor orale la Bacalaureat: Aceste competente se sustin in timpul 
semestrului al II-lea, chiar daca in lege sunt alineate care se contrazic 

https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-22281995-liviu-pop-despre-sustinerea-probelor-orale-
bacalaureat-aceste-competente-sustin-timpul-semestrului-lea-chiar-daca-lege-sunt-alineate-care-
contrazic.htm 
Presedintele Comisiei pentru invatamant din Senat, Liviu Pop, a declarat, luni, in legatura cu 
sustinerea probelor orale la Bacalaureat, ca aceste competente se sustin in timpul semestrului al II-
lea, iar probele scrise - dupa absolvirea liceului, chiar daca in lege sunt "alineate care se contrazic", 
potrivit Agerpres. 
 
"Legea Educatiei nationale spune foarte clar competentele in conformitate cu articolul 77 (alin.4). Se 
spune clar ca aceste competente se sustin in timpul semestrului al II-lea. Celelalte probe scrise se 
sustin, tot conform articolului art.77 (alin.8) din Legea Educatiei, dupa absolvirea clasei a XII-a sau a 



XIII-a, ma refer aici la cei din zona invatamantului seral. Fapt pentru care competentele se 
organizeaza in semestrul al II-lea, chiar daca, intr-adevar, si aici putem discuta mult, sunt alineate in 
Legea Educatiei nationale care se contrazic. Ma refer la articolele 78-77, in care se specifica, pe de o 
parte, ca bacalaureatul poate sa-l dea numai absolventul de invatamant liceal, dar, in acelasi timp, 
ajunge la articolul care spune ca aceste competente trebuie sustinute totusi in semestrul al II-lea. 
Fapt pentru care in noua Lege a Educatiei nationale vom clarifica si acest aspect care nu a fost inca 
clarificat", afirma Liviu Pop. 
 
Presedintele Federatiei Spiru Haret, Marius Nistor, a declarat la RFI ca probele orale ale 
Bacalaureatului, care incep luni, sunt in afara legii, intrucat, potrivit Legii Educatiei, examenul poate fi 
sustinut doar de absolventi, iar la acest moment elevii de clasa a XII-a nu pot fi considerati absolventi. 
 
Ministerul Educatiei a anuntat intr-un comunicat ca probele de evaluare a competentelor lingvistice 
si digitale din cadrul examenului national de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2018) sunt programate 
in perioada 12-22 februarie 2018. Sunt asteptati sa participe cei peste 177.000 de elevi din clasele a 
XII-a si a XIII-a, dar si absolventi din promotiile anterioare. 
 
Ministerul Educatiei precizeaza ca, potrivit dispozitiilor art. 78 alin. (7) din Legea Educatiei Nationale 
nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, aceste evaluari pot fi organizate si se 
desfasoara la nivelul unitatii de invatamant, in timpul anului scolar, pe parcursul semestrului al II-lea, 
in fata unei comisii prezidate de directorul unitatii de invatamant si numite prin decizie a 
inspectorului scolar general, in conditiile stabilite de metodologia de examen. 
 
Este ilegal bacalaureatul dat in timpul scolii? Acuzatii din partea USR si a unui sindicat din Educatiei 
 
"Examenele sunt in afara legii intrucat Bacalaureatul poate fi sustinut, conform Legii Educatiei, 
numai de catre absolventii de liceu. Or, noi in luna februarie nu discutam in niciun caz de 
absolventi. Este practic in afara legii si da posibilitatea oricui sa conteste aceste probe". Afirmatia a 
fost facuta la RFI de presedintele Federatiei Spiru Haret, Marius Nistor, in contextul in care aproape 
150.000 de liceeni incep, luni, pentru prima data in istorie, primele probe ale Bacalaureatului in 
luna februarie. 
 
Reamintim ca aproape 150.000 de liceeni dau, luni, pentru prima data in istorie, primele probe ale 
Bacalaureatului in luna februarie, inainte sa termine clasa a 12-a. Conform unui ordin al fostului 
ministru al Educatiei, Liviu Pop, examenul national de Bacalaureat incepe in acest cu patru probe 
sustinute in aceasta luna. 
 
In acest context, "probele din februarie sunt in afara legii", declara la RFIpresedintele Federatiei Spiru 
Haret, Marius Nistor. El mai spune ca cele patru probe, desi ii avantajeaza pe elevi, bulverseaza 
programul scolar din aceasta perioada. 
 
Acuzele lui Marius Nistor sunt dublate de USR, care arata intr-un comunicat de presa ca "astazi a avut 
loc prima sesiune a examenului national de bacalaureat ilegal". 
 
Partidul condus de Dan Barna sustine ca "aceste probe care au inceput astazi se desfasoara, in 
premiera nationala fara sa respecte Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011. Elevii claselor a XII-a vor fi 
evaluati desi ei nu au inca situatia scolara incheiata... Ministrii Educatiei actioneaza nu numai in afara 
definitiei si caracteristicilor intrinseci ale unui examen de maturitate cum este bacalaureatul, cat mai 
ales dictatorial, fara consultari publice sau prin incalcarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, 
ministrul Liviu Pop emitand ordinul nr. 4792/2017 in temeiul  articolul 77, alin.(5) si art. 361". 

Mediafax 
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https://www.agerpres.ro/politica/2018/02/12/liviu-pop-despre-sustinerea-probelor-orale-la-
bacalaureat-aceste-competente-se-sustin-in-timpul-semestrului-al-ii-lea--53786 

 
Preşedintele Comisiei pentru învăţământ din Senat, Liviu Pop, a declarat luni, în legătură cu 
susţinerea probelor orale la Bacalaureat, că aceste competenţe se susţin în timpul semestrului al II-
lea, iar probele scrise - după absolvirea liceului, chiar dacă în lege sunt "alineate care se contrazic". 
 
"Legea Educaţiei naţionale spune foarte clar competenţele în conformitate cu articolul 77 (alin.4). Se 
spune clar că aceste competenţe se susţin în timpul semestrului al II-lea. Celelalte probe scrise se 
susţin, tot conform articolului art.77 (alin.8) din Legea Educaţiei, după absolvirea clasei a XII-a sau a 
XIII-a, mă refer aici la cei din zona învăţământului seral. Fapt pentru care competenţele se 
organizează în semestrul al II-lea, chiar dacă, într-adevăr, şi aici putem discuta mult, sunt alineate în 
Legea Educaţiei naţionale care se contrazic. Mă refer la articolele 78-77, în care se specifică, pe de o 
parte, că bacalaureatul poate să-l dea numai absolventul de învăţământ liceal, dar, în acelaşi timp, 
ajunge la articolul care spune că aceste competenţe trebuie susţinute totuşi în semestrul al II-lea. 
Fapt pentru care în noua Lege a Educaţiei naţionale vom clarifica şi acest aspect care nu a fost încă 
clarificat", a precizat Pop, pentru AGERPRES. 
 
Preşedintele Federaţiei Spiru Haret, Marius Nistor, a declarat la RFI că probele orale ale 
Bacalaureatului, care încep luni, sunt în afara legii, întrucât, potrivit Legii Educaţiei, examenul poate fi 
susţinut doar de absolvenţi, iar la acest moment elevii de clasa a XII-a nu pot fi consideraţi absolvenţi. 
 
Ministerul Educaţiei a anunţat într-un comunicat că probele de evaluare a competenţelor lingvistice 
şi digitale din cadrul examenului naţional de Bacalaureat (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. 
 
Ministerul Educaţiei precizează că, 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. AGERPRES /(A-autor: 
Sorin Peneş, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu) 

 
ALTE ȘTIRI IMPORTANTE 
 
 

https://www.agerpres.ro/politica/2018/02/12/liviu-pop-despre-sustinerea-probelor-orale-la-bacalaureat-aceste-competente-se-sustin-in-timpul-semestrului-al-ii-lea--53786
https://www.agerpres.ro/politica/2018/02/12/liviu-pop-despre-sustinerea-probelor-orale-la-bacalaureat-aceste-competente-se-sustin-in-timpul-semestrului-al-ii-lea--53786

