IN ATENȚIA ELEVILOR CLASELOR a XII-a CARE VOR SUSȚINE
PROBELE A, C ȘI D LA COMPETENȚELE DIN CADRUL EXAMENULUI
NAȚIONAL BACALAUREAT 2018
Conform Calendarului examenului de bacalaureat național -2018, în perioada
februarie 2018 se vor susține probele la competențe, astfel:
-

12 -22

În zilele de 12 și 13 februarie 2018 – Proba A - Evaluarea competențelor lingvistice
de comunicare orală în limba română;
În zilele de 16, 19 și 20 februarie 2018 – Proba D – Evaluarea competențelor
digitale;
În zilele de 21 și 22 februarie 2018 – Proba C – Evaluarea competențelor lingvistice
într-o limbă de circulație internațională.

Proba A – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală
în limba română:
-

-

-

În zilele de 12 și 13 februarie 2018 elevii se vor prezenta la examen după o
repartiție care va fi afișată DOAR LA AVIZIERUL UNITĂȚII cu 24 de ore înaintea
fiecărei zile de examen.
Ora de începere a examenului este ora 9.00 pentru fiecare din zilele de 12 și
13 februarie 2018, candidații intrând în sălile de examen conform repartiției.
Candidații se vor legitima pe baza cărții de identitate/ pașaport și vor depozita în
sala special amenajată pentru bagaje telefoanele mobile și orice alte materiale:
cărți, caiete, extrase diverse documente, genți, rucsacuri etc.
Candidații sunt rugați să fie prezenți în centrul de examen cu cel puțin o oră
înainte de ora la care sunt planificați.
Proba D – Evaluarea competențelor digitale:

-

-

-

În zilele de 16, 19 și 20 februarie 2018 elevii se vor prezenta la examen după o
repartiție care va fi afișată DOAR LA AVIZIERUL ȘCOLII cu 24 de ore înaintea
fiecărei zile de examen.
ATENȚIE: Candidații vor fi prezenți în sălile de examen (laboratoarele de
informatică) cel târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv,
cel târziu până la ora 12.30.
Ora de începere a probei în fiecare zi de examen este ora 13.00, iar durata
probei este de 90 de minute din momentul distribuirii subiectelor.
Candidații se vor legitima pe baza cărții de identitate/ pașaport și vor depozita în
sala special amenajată pentru bagaje telefoanele mobile și orice alte materiale:
cărți, caiete, extrase diverse documente, genți, rucsacuri etc.

Proba C – Evaluarea competențelor lingvistice între-o limbă de circulație
internațională:
În zilelele de 21 și 22 februarie 2018 se susține Proba C de evaluare a
competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, astfel:
ATENȚIE! – În ziua de 21 februarie 2018 TOȚI candidații care nu au echivalată
proba vor susține proba C care începe la ora 12.00 și cuprinde:
-

-

Proba de înțelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute – ora începere
probă - ora 12.00;
Proba scrisă, cu durata de 120 de minute – Ora de începere a probei – ora 13.00.
Ambele probe sunt obligatorii!
ATENȚIE! Candidații vor fi prezenți în data de 21 februarie 2018 în sălile de
examen cu cel târziu 30 de minute înaintea începerii probei, respectiv cel
târziu până la ora 11.30;
Candidații se vor legitima pe baza cărții de identitate/ pașaport și vor depozita în
sala special amenajată pentru bagaje telefoanele mobile și orice alte materiale:
cărți, caiete, extrase diverse documente, genți, rucsacuri etc.

În ziua de 22 februarie 2018 TOȚI candidații care nu au echivalată proba vor
susține proba orală la limba străină după o programare care va fi afișată DOAR LA
AVIZIERUL ȘCOLII cu 24 de ore înaintea probei orale la limba străină.
-

Ora de începere a probei orale la limba străină este ora 9.00, candidații
prezentându-se la examen conform programării.
Candidații sunt rugați să fie prezenți în centrul de examen cu cel puțin o oră
înainte de ora la care sunt planificați.
Candidații se vor legitima pe baza cărții de identitate/ pașaport și vor depozita în
sala special amenajată pentru bagaje telefoanele mobile și orice alte materiale:
cărți, caiete, extrase diverse documente, genți, rucsacuri etc.

ATENȚIE! CANDIDAȚII SUNT RUGAȚI SĂ IA LA CUNOȘTINȚĂ ATRIBUȚIILE CE
LE REVIN ȘI CONSECINȚELE CE DECURG ÎN CAZUL NERESPECTĂRII
ACESTORA.

