
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 

   COMISIA JUDEŢEANĂ DE BACALAUREAT 

                        SESIUNEA I - 2019 

COMISIA DE BACALAUREAT DE EVALUARE A  

COMPETENŢELOR LINGVISTICE ŞI DIGITALE 

COLEGIUL NAȚIONAL ”GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” BRĂILA 
 

ÎN   ATENŢIA CANDIDAŢILOR 

LA EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2019 

Proba D - COMPETENŢE DIGITALE 
 

- desfăşurarea probei va avea loc începând cu ora 13
00

 

- intrarea în sala de examen - Laborator informatică E7, L1 și L3 - se va face la ora 12
30

 
 

 Accesul candidaţilor la probele orale / practice în sala de examen se face în ordinea afişată, respectându-se ora 

prevăzută pentru fiecare grupă, pe baza documentului de identitate.  
 

 Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte la examen cu cel puţin jumătate de oră (30 min) înainte de ora 

programată. 
 

 Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări:  manuale, culegeri, dicţionare, notiţe, 

însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de 

calcul sau de comunicare (telefoane mobile) 

 

 Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către comisiea de evaluare. 

 

 Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din examen.  
 



 

 

 

 

VI. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROBELOR  

 

Probele de certificare a competenţelor lingvistice şi digitale 

 

Art.1 - (1)   La proba  de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba 

maternă, precum şi la proba orală din cadrul probei C, de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională 

studiată în liceu, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare 

grupă. Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate. Comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecărui candidat. 

(2) Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi 

utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. 

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a 

candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. 

(3) La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă.  

(4) Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, 

câte10 – 15 minute.  

 (6)  După susţinerea probei, candidatul predă  ciorna semnată şi biletul de examen. 

(7) Eventualele fraude sau tentative de fraudă la probele orale vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat 

să verifice şi să ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidatului din examen. 


