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ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
PROBELOR DE EVALUARE A COMPETENŢELOR
IN CADRUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL 2017
22 - 26 mai 2017 - ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA PRIMA SESIUNE DE EXAMEN
Se realizează aplicând Procedura nr. 1104/26.04.2017 cu privire la documentele tip de înscriere la examenul de
bacalaureat naţional - 2017 comunicată prin adresa ISJ Caraş-Severin nr. 6458/02.05.2017. Anexele la procedură au fost
transmise şi în format Word.
Pentru absolvenţii din seria curentă profesorul diriginte răspunde de corectitudinea completării fişei cu datele de
identificare şi cu opţiunile candidatului.
Secretarul unităţii şcolare răspunde de legalitatea înscrierii ţinând cont de filieră şi specializare/calificare.
Se vor citi cu atenţie cele consemnate în subsolul paginii pentru formularele cuprinse în anexele la procedura
1104/26.04.2017. Toate documentele vor fi semnate de persoanele indicate în formular.

26 mai 2017 - ÎNCHEIEREA CURSURILOR PENTRU CLASA A XII-A / A XIII-A
29 mai – 2 iunie 2017 - ÎNCĂRCAREA DATELOR IN APLICAŢIA BACALAUREAT
6-16 iunie 2017 - DESFĂŞURAREA PROBELOR DE EVALUARE A COMPETENŢELOR
6 - 7 iunie 2017 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
8 - 9 iunie 2017 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
9, 12 - 13 iunie 2017 - Evaluarea competenţelor digitale - proba D
14 - 16 iunie 2017 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
NOTĂ:
La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situaţii
excepţionale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice.
Probele de evaluare a competenţelor se desfăşoară cu respectarea procedurilor cuprinse în Manualul de proceduri
1103/26.04.2017 pentru organizarea şi desfăşurarea probelor A, B, C şi D din cadrul examenului de bacalaureat naţional
– 2017, comunicat prin adresa ISJ Caraş-Severin nr. 6418/2.05.2017.
Pe site-ul ISJ Caraş-Severin, la secţiunea Examene/Bacalaureat-2017 se găsesc următoarele documente :
 Lista olimpiadelor si concursurilor internationale recunoscute MEN pentru echivalare probelor examenului
de bacalaureat naţional – 2017 (Adresa MEN 25533/02.02.2017)
 Legislatie pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor (OMECTS 5219/2010 – pentru aprobarea
metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor în cadrul examenului de bacalaureat)
 Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi
străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă
de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de
bacalaureat naţional – 2017 (OMECŞ 5088/2015)
 Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană
pentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul
examenului de bacalaureat (Anexa la OMENCȘ 3682/22.04.2016)
Având în vedere prevederile art. 4 lit. b) din Procedura 573/21.03.2017 pentru organizarea şi desfăşurarea probei de
evaluare a competenţelor digitale, respectiv: „Comisia de bacalaureat judeţeană avizează lista versiunilor software
utilizate în cadrul probei şi repartizarea numerică a candidaţilor pe zile de examen, la fiecare unitate de învăţământ la
care se susţine proba, având în vedere utilizarea la maximum a laboratoarelor, începând cu prima zi a perioadei alocate
probei.” directorii unităţilor de învăţământ liceal vor comunica aceste date prin adresă scrisă, în original, până
cel târziu în data de 5 iunie ora 11:00.
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