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SPARKNEWS.RO: Subiectele și baremul la Limba și literatura română – Bacalaureat 2019, sesiunea 
de toamnă 
BACALAUREAT 2019, a doua sesiune. Absolvenții de liceu au susținut, miercuri, prima probă scrisă a 
examenului de Bacalaureat în sesiunea de toamnă – Limba și literatura română. Subiectele primite de 
candidați, precum și baremul de notare au fost publicate de Ministerul Educației pe subiecte.edu.ro. 
A doua sesiune a examenului de BAC va continua, joi, cu proba la Limba şi literatura maternă, urmată 
pe 23 august de proba obligatorie a profilului, iar pe 26 august de proba la alegere a profilului şi 
specializării.  
Sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat a început, miercuri, cu examenul la Limba și literatura 
română. Joi, 22 august, va avea loc proba scrisă la Limba şi literatura maternă, pe 23 august se va 
desfășura proba obligatorie a profilului și pe 26 august proba la alegere a profilului şi specializării. 
Potrivit Ministerului Educației, peste 43.500 de candidaţi s-au înscris în vederea susținerii probelor 
din a doua sesiune a examenului de BAC 2019. Din totalul celor înscrişi, peste 28.700 de candidați 
provin din promoţia 2018-2019, iar peste 14.800 de candidați sunt din promoţiile anterioare. 
Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, 
cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; susţinerea 
tuturor probelor scrise şi obținerea notei 5 la fiecare dintre acestea; obţinerea mediei 6 cel puţin, la 
probele scrise. 
Calendarul examenului de bacalaureat național 2019, a doua sesiune (august – septembrie 2019) 
Înscrierea candidaților BAC 2019, a doua sesiune: 
        15 – 19 iulie 2019: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen 
        26 iulie 2019: Înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe 
Probele scrise BAC 2019, a doua sesiune: 
        21 august 2019: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă 
        22 august 2019: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă 
        23 august 2019: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă 
        26 august 2019: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă 
Evaluarea competențelor BAC 2019, a doua sesiune:  
        27, 28 august 2019: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – 
proba A 
        29 august 2019: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – 
proba B 
        30 august, 2 septembrie 2019: Evaluarea competențelor digitale – proba D 
        2 – 3 septembrie 2019: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație 
internațională – proba C 
Rezultate BAC 2019, a doua sesiune: 
        3 septembrie 2019: Afișarea rezultatelor la probele scrise și depunerea contestațiilor 
        7 septembrie 2019: Afișarea rezultatelor finale 
 
HOTNEWS: Ce soluții propun transportatorii și elevii pentru decontarea transportului elevilor 
navetiști/A.O.      
Elevii și transportatorii propun Ministerului Educației și Guvernului câteva soluții pentru transportul 
local al elevilor care nu învață în localitatea de domiciliu. Ei propun ca elevii să primească tichete 



gratuite de călătorie la fel cum primesc veteranii de război și pensionarii. Andreea Păun, 
vicepreşedinte Consiliul Naţional al Elevilor, a spus, miercuri, că în prezent elevii nu pot deconta 
integral abonamentele de transport local întrucât nu există fondurile necesare, iar în perioada 2017 - 
2018 aproximativ 80% au primit mai puţin de jumătate din banii achitaţi pe un abonament. 
"Ce se întâmplă la momentul actual este faptul că avem un cadru legislativ şi nişte norme legislative 
care nu se potrivesc cu realitatea. Şi atunci este clar că ceea ce nu se potriveşte cu realitatea nu 
putem aplica în ceea ce priveşte decontarea navetei pentru elevi. Fenomenul care se produce acum, 
pe care noi îl analizăm deja de ceva timp, este acela că elevii nu îşi pot deconta integral naveta la 
unitatea de învăţământ, unde ei învaţă până la urmă. Ei nu îşi pot deconta integral întrucât nu există 
fondurile necesare. De ce nu există fondurile necesare? Pentru că acest calup de legi şi reglementări 
nu se potriveşte la contextul actual. Şi atunci, ceea ce se întâmplă este că 80% dintre elevii pe care 
noi i-am consultat în perioada 2017 - 2018 primesc înapoi mai puţin de jumătate din banii pe care îi 
achită pe un abonament la unitatea de învăţământ. Se produce un fenomen clar: elevii nu îşi mai 
permit să meargă la şcoală", a spus Andreea Păun. Ea a precizat că din 2013 şi până în 2016 
aproximativ 30.000 de elevi au abandonat şcoala pentru că nu şi-au mai permis să plătească 
transportul local. 
Elevii să primească tichete asemenea veteranilor de război și pensionarilor 
Preşedintele Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT), Augustin Hagiu, a declarat că în 
prezent elevii nu beneficiază de transport judeţean gratuit pentru că nu mai există norme de aplicare 
la o Hotărâre de Guvern prin care se oferea o reducere de 50% la tarifele pentru transport local. "În 
acest moment elevii, dacă azi ar începe anul şcolar, ar fi 1 octombrie, conform legislaţiei actuale nu 
beneficiază de nimic. Soluţiile propuse sunt două. Această categorie socială, elevii, intră pe aceeaşi 
modalitate de acordare a subvenţiei de care beneficiază şi pensionarii, veteranii sau persoanele cu 
dizabilităţi, şi anume se creează un buget pentru elevi la nivelul Ministerului Transporturilor, care e 
ordonator principal de credite în privinţa pensionarilor şi aşa mai departe, se stabileşte cât anume 
din valoarea abonamentelor li se decontează, integral sau parţial, ei nu plătesc abonamentul şi 
ulterior transportatorul decontează banii prin deconturi cu Ministerul Transporturilor. Exact cum se 
procedează la pensionari. Varianta B: plăteşte integral şi îşi recuperează banii prin unităţile de 
învăţământ", a explicat Hagiu. 
El a mai afirmat că pe pagina de internet a Guvernului există un proiect de act normativ pentru 
prelungirea vechilor norme, dar că nu sunt de acord cu menţinerea plafonării costurilor operaţionale 
pentru transportatori la 1,7 lei pentru un kilometru şi că un preţ care să acopere costurile 
operaţionale şi o marjă de profit ar fi de aproximativ 5 lei pentru un km. 
 
G4MEDIA.RO: DOCUMENT Curriculumul pentru grădiniță a fost schimbat, cu 3 săptămâni înainte să 
înceapă grădinița. Opționalele intră în normele educatoarelor/ Raluca Pantazi 
Curriculumul pentru grădiniță a fost modificat de Ministerul Educației, astfel încât Activitățile 
experențiale scad la jumătate în orarul zilnic al copiilor de grădiniță, pentru a câștiga ore Jocurile 
liber-alese și Dezvoltarea personală. Pentru prima dată, curriculumul pentru educația timpurie 
conține și programul copiilor de creșă (0-3 ani). O altă modificare pe care o aduce noul curriculum de 
grădiniță se referă la opționale: orele acestea intră în norma educatoarelor, deci nu mai pot fi plătiți 
de către părinți profesori din afara grădiniței, și “poți să faci maxim unul pe săptămână”, a declarat 
pentru Edupedu.ro inspectoarea generală din Ministerul Educației responsabilă cu educația timpurie. 
Monitorul Oficial a publicat marți, 20 august, Ordinul privind aprobarea Curriculumului pentru 
educația timpurie. Ordinul este semnat de fostul ministru Ecaterina Andronescu și înlocuiește vechiul 
curriculum pentru învățământul preșcolar, care fusese adoptat în 2008. 
Contactată de Edupedu.ro, Viorica Preda, inspector general în Direcția Generală Educație Timpurie a 
Ministerului Educației, a declarat că noul curriculum micșorează numărul de ore prevăzut pentru 
activitățile experențiale și crește plaja orară pentru jocurile liber-alese pentru că până acum “puneam 
prea mult accent pe pregătirea academică și pierdeam din atenție problemele de dezvoltare socio-
emoțională”. 
„Am reglat puțin și partea de opționale: Opționalul intră în norma cadrului didactic, poți să faci 
maximum unul pe săptămână”, a afirmat Viorica Preda, pentru Edupedu.ro. Aceasta a precizat că, de 



acum înainte, grădinițele nu vor mai accepta posibilitatea ca părinții să plătească cadre didactice 
pentru opționale. 
„Lucrurile trebuie sa fie clare, din punct de vedere financiar. Dacă vin oamenii competenți din 
domeniul financiar și ne spun că nu exista soluții… Atâta vreme cât opționalul este trecut în planul de 
învățământ, toți copiii trebuie să beneficieze de acea activitate, deci de ce unele să fie plătite de 
părinți și altele nu? Dacă cineva ne dă o soluție fericită pentru acest lucru, noi suntem fericiți să o 
aplicăm”, a afirmat Preda, pentru Edupedu.ro, întrebată dacă motivul scoaterii opționalelor plătite de 
la grădiniță îl reprezintă numărul mare de astfel de activități. 
 
HOTNEWS: Proiectul pilot de la o școală din București unde copiii învată folosind realitatea 
virtuală: „Ne dorim să devină un proiect național de modernizare a școlilor din România”/A.O.      
Elevii de la Școala Generală nr. 45 „Titu Maiorescu” au din această toamnă unul dintre cele mai 
moderne laboratoare de informatică din școlile din România – Smart Lab 4.0. Peste 1.000 de elevi vor 
învăța într-un spațiu utilat cu tehnologii de ultimă oră precum imprimante 3D, scannere 3D, roboți 
educaționali digitali, ochelari de realitate virtuală + VR. 
Laboratorul a fost creat printr-un proiect dezvoltat de organizația neguvernamentală INACO – 
Inițiativa pentru Competitivitate. Ideea unui laborator 4D a pornit de la elevi, care sunt interesați de 
noile tehnologii. 
”Inițial, am donat câte o imprimantă 3D în patru licee diferite din țară. Dar am considerat că nu e 
suficient și am creat un model inovativ de laborator inteligent pentru elevi, la fel de necesar azi în 
școli ca și sala de sport, laboratorul de fizică, chimie, biologie sau geografie. Și așa s-a născut primul 
Smart Lab 4.0 din școlile României cu cinci imprimante 3D, un scanner 3D, un robot educațional 
multifuncțional, programele aferente de software, materiale consumabile necesare primului an de 
funcționare și urmează să completăm cu zece echipamente externe de realitate virtuală”, a declarat 
Andreea Paul, coordonatorul proiectului și președintele INACO. 
În cadrul proiectului, 24 de profesori de la Școala „Titu Maiorescu” au participat la cursuri speciale în 
care au învățat cum să adapteze curriculumul 3D pentru activitățile STEM (Știință, tehnologie, 
inginerie și matematică) pentru elevii cu vârste cuprinse între 8-10 ani și 11-14 ani. 
Săptămâna trecută, peste 80 de elevi au participat la cursuri de învățare accelerată transdisciplinară 
și transgenerațională. În acest proiect, elevii participanți au trăit pentru prima dată experiența unei 
nave cosmice și a microgravitației în VR, au intrat în corpul uman și au descoperit vasele de sânge, 
globulele roșii sau leucocitele, epiderma, celulele și nucleul, atomul și ADN-ul, sistemul nervos sau 
osos, copiii au devenit într-o secundă turiști virtuali în lumea asta mare și spectaculoasă și au văzut 
Marele Zid chinezesc sau deșertul Saharian, Amazonul sau Nilul. 
Organizația INACO vrea să extindă laboratorul la mai multe școli din România. “Ne dorim ca acest 
proiect pilot, care face școala mai atractivă, mai inspirațională și mai pasionantă pentru copii, să 
devină un proiect național de modernizare a școlilor din România, cu un curriculum inovativ, adaptat 
la nevoile generațiilor actuale și viitoare. Am avut discuții cu Ministerul Educației pentru introducerea 
educației digitale și a Smart Lab 4.0 în școli. Misiunea noastră este să asigurăm accesul gratuit tuturor 
copiilor din România la educație digitală inteligentă. E un scop masiv transformator, modernizator 
educațional”, spune Andreea Paul, coordonatorul proiectului. 
 
DC NEWS: BAC toamnă 2019 - Proba scrisă la Limba şi literatura maternă/ Sebastian Florea  
Elevii aparţinând minorităţilor naţionale vor susţine, joi, proba scrisă la Limba şi literatura maternă 
din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat, potrivit calendarului aprobat de 
Ministerul Educaţiei Naţionale. 
Proba obligatorie a profilului este programată pe 23 august, iar pe 26 august - proba la alegere a 
profilului şi specializării. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română 
(proba A) se desfăşoară în zilele de 27 august şi 28 august, fiind urmată de evaluarea competenţelor 
în limba maternă (proba B) în 29 august. Evaluarea competenţelor digitale (proba D) are loc în zilele 
de 30 august şi 2 septembrie, iar evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie 
internaţională (proba C) este programată în zilele de 2 şi 3 septembrie. 
Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută 
pentru data de 3 septembrie (până la ora 12,00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, între 



orele 12,00 şi 16,00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 7 septembrie. Peste 43.500 de 
candidaţi s-au înscris în cea de a doua sesiune din acest an a examenului de Bacalaureat. Din totalul 
celor înscrişi, peste 28.700 de candidaţi provin din promoţia 2018 - 2019, iar peste 14.800 de 
candidaţi sunt din promoţiile anterioare. 
Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face între orele 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 rezolvarea 
subiectelor candidaţii vor trebui să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar 
pentru executarea schemelor şi a desenelor - doar 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. Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere audio-video, 
precizează MEN. Nu este permis accesul 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. 
Candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei 
foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea 
subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în astfel de situaţii vor fi 
eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, 
indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau 
de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept 
consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea 
recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a 
probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au 
dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului, informează Ministerul Educaţiei. 
MEN pune la dispoziţie linia Telverde (0800801100) pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul 
examenului. Aceasta va fi disponibilă în perioada 21 - 22 august, respectiv luni, 26 august, între orele 
8,00 - 16,00, iar vineri, 23 august, între orele 8,00 - 14,00. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent 
de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: să susţină toate probele de 
evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; să susţină toate probele scrise şi să obţină nota 5 la 
fiecare dintre acestea; să obţină media 6 cel puţin la probele scrise. 
 
DC NEWS: Buzău: Aproape 60 de unităţi de învăţământ, fără autorizaţie de securitate la incendiu  
Un număr de 58 de unităţi de învăţământ din Buzău nu au autorizaţie de securitate la incendiu, 
potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean.  
Printre acestea se numără Palatul copiilor din Buzău, şcolile gimnaziale din Costeşti, Pârscov, Boldu şi 
C.A. Rosetti. Potrivit inspectorului general al IŞJ Buzău, Florina Stoian, directorii unităţilor şcolare cu 
probleme de securitate la incendiu vor avea mai multe întâlniri de lucru cu reprezentanţii 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu' din Buzău. ,,Directorii instituţiilor de 
învăţământ care au în administrare clădirile neautorizate vor primi consultanţă din partea ISU Buzău 
pentru remedierea până la începerea anului şcolar a acestei deficienţe majore', a mai declarat Stoian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JURNALUL NAȚIONAL: Guvernul, dat în judecată de elevi 
 

 
 
 
NAȚIONAL: Guvernul, dat în judecată de elevi 
 

 
 
 
 
 
 



BURSA: Elevii au dat Guvernul în judecată 
 

 
 
 
DILEMA VECHE: Educaţie retro, ca „pe vremea mea” 

 

 
 
 
 



CLICK: Ea a intrat prima la Academia de Poliţie 
 

 



NAȚIONAL: ANTR: În toate şcolile din Bucureşti se consumă droguri 

 
 


