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BACALAUREAT 2017 

În atenția candidaților pentru PROBA C 

 

Probele de evaluare a competenţei lingvistice 
 
- Evaluarea competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie 
internaţională se face prin trei tipuri de probe, după cum urmează: 

a) probă de înţelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute, 
cu începere la ora 12.00 
b) probă scrisă, cu durata de 120 minute, cu începere de la ora 13.00 
c) probă orală, cu durata de 10-15 minute, cu începere de la ora 9.00 
 

- 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. 
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- 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 stocare a informaţiei, 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. 
 
- La finalul probei, în funcţie de procedurile stabilite de Centrul Naţional pentru Curriculum 
şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, candidaţii vor preda asistenţilor foile pe care au 
rezolvat subiectul. 
 
- Subiectele pentru probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie 
internaţională studiată în liceu sunt elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi 
Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, astfel încât să permită stabilirea, pentru fiecare 
candidat, a nivelului corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. 
        
       Preşedinte, 

         Director, prof. Florin Liviu NICOARA 
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