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BAC 2018 Modele de subiecte pentru examenele orale din februarie. Absolventii de
liceu sustin luna viitoare competentele lingvistice si digitale
Absolventii de liceu, care sustin Bacalureatul in 2018, au la
dispozitie, pe site-ul subiecte2018.edu.ro, modele de subiecte
pentru probele orale din cadrul examenului. Fata de anul trecut, cele
mai importante modificari ale examenului de Bacalaureat sunt faptul ca
probele orale se vor desfasura in timpul anului scolar, in luna februarie,
iar lucrarile scrise ale examenelor nationale vor fi corectat online,
acasa sau in centrul de corectare, de catre profesori.
Modelele de subiecte pentru Evaluarea Nationala au fost construite
in functie de trei cerinte: formulare clara, precisa si in stricta
concordanta cu programele de examen, nivel mediu de dificultate si
posibilitatea de a fi rezolvate in 120 de minute.
Modelele orientative de subiecte/biletele de examen/pachetele de fisiere pentru Bacalaureat 2018 au fost
concepute in concordanta cu programele in vigoare ale examenului, astfel incat tratarea lor sa valorifice
capacitatea de analiza, de sinteza, de generalizare si de abstractizare a candidatilor. De asemenea, vizeaza
cuprinderea echilibrata a materiei studiate, solicitandu-se demonstrarea competentelor prevazute in
programele de examen, respectiv incadrarea in timpul prevazut de metodologie pentru rezolvarea sarcinilor
de lucru. Comparativ cu anul 2017 nu au fost operate modificari in structura subiectelor.
Calendarul examenului de Bacalaureat 2018 - Sesiunea iunie-iulie 2018
29 ianuarie-2 februarie 2018 Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
25 mai 2018 Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
12 -13 februarie 2018 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A
14 -15 februarie 2018 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
16, 19-20 februarie 2018 Evaluarea competentelor digitale - proba D
21 -22 februarie 2018 Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - probaC
25 iunie 2018 Limba si literatura romana - proba Ea) - proba scrisa
26 iunie 2018 Limba si literatura materna - proba Eb) - proba scrisa
27 iunie 2018 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisa
28 iunie 2018 Proba la alegere a profilului si specializarii - proba Ed) - proba scrisa
4 iulie 2018 Afisarea rezultatelor (pana la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (orele 12,00-16,00)
5-8 iulie 2018 Rezolvarea contestatiilor
9 iulie 2018 Afisarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2018
10 -13 iulie 2018 Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen
27 iulie 2018 Inscrierea candidatilor care au promovat examenele de corigente
20 august 2018 Limba si literatura romana - proba Ea) - proba scrisa
21 august 2018 Limba si literatura materna - proba Eb) - proba scrisa
22 august 2018 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisa
23 august 2018 Proba la alegere a profilului si specializarii - proba Ed) - proba scrisa
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24, 27 august 2018 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A
28 august 2018 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
29 -30 august 2018 Evaluarea competentelor digitale - proba D
30 -31 august 2018 Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C
1 septembrie 2018 Afisarea rezultatelor (pana la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (orele 12,0016,00)
2-5 septembrie 2018 Rezolvarea contestatiilor
6 septembrie 2018 Afisarea rezultatelor finale
NOTA: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/comisiei de bacalaureat a municipiului Bucuresti
sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba in situatii exceptionale prelungirea
perioadelor de sustinere a probelor de evaluare a competentelor digitale sau lingvistice, de evaluare a
lucrarilor scrise ori de afisare a rezultatelor, precum si reducerea perioadei de afisare a rezultatelor.
SURSA: HOTNEWS - https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22219190-bac-2018-modele-subiectepentru-examenele-orale-din-februarie.htm

Presedintele Romaniei a decorat mai multe institutii de invatamant
Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decrete de decorare pentru institutii de invatamant din
toata tara. Scoli de renume si cu rezultate de exceptie, care au promovat invatamantul romanesc de calitate au
primit diferite distinctii.
Astfel, cu prilejul aniversarii a 200 de ani de la infiintare, in semn de apreciere pentru rezultatele de
exceptie obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii, pentru promovarea
calitatii invatamantului romanesc, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a conferit Ordinul
"Meritul pentru invatamant", in grad de Mare Ofiter, Colegiului National "Sfantul Sava" din municipiul
Bucuresti.
De asemenea, cu prilejul aniversarii a 150 de ani de la infiintare, in semn de apreciere pentru rezultatele
de exceptie obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii, pentru promovarea
calitatii invatamantului romanesc, Presedintele Klaus Iohannis a conferit:
• Ordinul "Meritul pentru invatamant", in grad de Comandor, Colegiului National Pedagogic "Carol I" din
municipiul Campulung, judetul Arges; Colegiului National "Ferdinand I" din municipiul Bacau; Colegiului
National "B.P. Hasdeu" din municipiul Buzau; Liceului
Tehnologic "Constantin Filipescu" din municipiul Caracal,
judetul Olt;
• Ordinul "Meritul pentru invatamant", in grad de Ofiter,
scolii Gimnaziale "Stefan Luchian" din municipiul Moinesti,
judetul Bacau; Scolii Gimnaziale "Ion Creanga" din
municipiul Braila; scolii Gimnaziale "Capitan Aviator Mircea
T. Badulescu" din municipiul Buzau; Scolii Gimnaziale din
comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau; Scolii Gimnaziale
"Horea" din comuna Cizer, judetul Salaj; Scolii Gimnaziale
"Stefan cel Mare" din municipiul Alexandria, judetul Teleorman.
Totodata, cu prilejul aniversarii a 100 de ani de la infiintare, in semn de apreciere pentru rezultatele de
exceptie obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii, pentru promovarea
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calitatii invatamantului romanesc, Presedintele Romaniei a conferit:
• Ordinul "Meritul pentru invatamant", in grad de Ofiter, Liceului Teoretic "Independenta" din municipiul
Calafat, judetul Dolj;
• Ordinul "Meritul pentru invatamant", in grad de Cavaler, Scolii Gimnaziale "Stolnicul Constantin
Cantacuzino" din comuna Isvoarele, judetul Giurgiu, Scolii Gimnaziale "Constantin Gerota" din municipiul
Calafat, judetul Dolj.
De asemenea, cu prilejul aniversarii a 80 de ani de la infiintare, in semn de apreciere pentru rezultatele
de exceptie obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii, pentru promovarea
calitatii invatamantului romanesc, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis a conferit Ordinul "Meritul
pentru invatamant", in grad de Ofiter, Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din municipiul Iasi.
SURSA: PORTAL ÎNVĂȚĂMÂNT - https://www.portalinvatamant.ro/articole/evenimentespeciale-91/presedintele-romaniei-a-decorat-mai-multe-institutii-de-invatamant-7659.html

Important:





Revista presei conţine fragmente preluate, fără nicio modificare, din articolele despre învăţământul universitar ce apar în
presa locală, regională şi naţională.
Academia de Studii Economice din Bucureşti nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea informaţiilor apărute în
presă, redate pe această pagina exact în forma în care au apărut în publicaţiile respective.
Responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolelor aparţine în totalitate autorilor acestora (sursei).
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