
INSP~CTORMUL ~COLAR JUDEŢEAN ILFL . 

MIN 

Aprob 
SECRETAR O 

Sorin 10 

2 O. IAN. 2023 

PROCEDURĂ 

CENTRUL NAŢIONAL DE POUTI 
ŞI EVALUARE fN EDUCA Tll: 

--~ 
Aprob · - . :'.. .-:- ' 

SECRETA~if:;E STAT> -.: \. 
Ionel Florian llXANDRU ... \ ._. \ 

~' . -;.- . "' 

pentru organizarea şi desfăşurarea probei de evaluare a comp9tenţelor llngvlştlce Î~tr
o limbA de circulaţie Internaţională studiată P9 parcursul Învlţământulul liceal (Proba 

C) - examenul naţional de bacalaureat 2023 

Art. 1 Prezenta procedură reglementează organizarea şi desfăşurarea Probei C, de 
evaluare a competentelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe 
parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului naţional de bacalaureat - 2023, în 
conformitate cu Metodologia privind organizarea şi desf~şurarea examenului de bacalaureat 
- 2011, aprobată prin OMECTS nr. 4799/31 .08.201 O, valabilă şi pentru examenul national de 
bacalaureat • 2023, conform prevederilor OME nr. 5.242/31.08.2022, privind organizarea şi 
desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2023, denumită în continuare 
Metodologie. 

Art. 2 - (1) Evaluarea competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se 
realizează prin trei tipuri de probe, după cum urmează : 

a) proba de înţelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute, în cadrul căreia se 
evaluează competentele privind receptarea textului audiat; 
b) proba scrisă, cu durata de 120 de minute, în cadrul căreia se evaluează competenţele 
privind receptarea textului citit şi producerea de mesaje scrise; 
c) proba orală, cu durata de 10-15 minute, în cadrul căreia se evaluează competenţele 
privind producerea de mesaje orale şi interacţiunea orală. 
(2) Baremele de evaluare sunt proiectate pornind de la descriptorii din Cadrul European 
Comun de Referinţă pentru Limbi (CECAL). Nivelurile de competenţă - extrase din CECAL -
sunt cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta procedură. 

Art. 3 Planificarea celor trei tipuri de probe care compun proba de evaluare a competenţelor 
lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se face printr-o Notă separată. 

Art. 4 - (1) Proba de înţelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute, este organizată 
de către comisiile de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, cu 
aplicarea prevederilor Metodologiei. 
(2) La proba de înţelegere a unui text audiat, Instrucţiunile pentru candidat! sunt citite de 
către un membru al comisiei/ asistent, în limba română/maternă, în fiecare sală de examen. 
Instrucţiunile standard, pentru toate limbile moderne la care se organizează examen, sunt 
următoarele: 

„ Veţi asculta două materiale audio diferite, fiecare de câte doul ori. Pentru fiecare 
dintre acestea, veJi avea la dispoziţie aproximativ un minut pentru a citi Întrebările de 
pe foaia primită. Prima audiere a materialu/ul va fi urmată de un minut de pauză În care 
puteţi incepe să răspundeţi la Întrebări. A doua audiere a materialului va fi urmată de 
două minute de pauză, pentru a vă definitiva răspunsurile. Aceleaşi etape se vor 
succeda şi În cazul celui de-al doilea material audio." 
(3) După citirea instructiunilor de către un membru al comisiei/asistent, pentru proba de 
înţelegere a unui text audiat, fiecare candidat primeşte sarcinile de lucru şi are la dispoz~ie 
aproximativ două-tre i minute pentru lectura rapidă, de orientare, a acestora. 
(4) După citirea instructiunilor şi după familiarizarea candidaţilor cu sarcinile de lucru se trece 
la audierea propriu-zisă a materialului audio. 
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(5) În timpul audierii textelor nu se admit întreruperi şi se iau măsuri pentru a se asigura 
auditia în conditii optime. 

Art. 5 - (1) Proba scrisă, cu durata de 120 de minute, este organizată de către comisiile de 
bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, cu aplicarea prevederilor 
Metodologiei. 
(2) Proba scrisă este formată din două părţi. 

prima parte a probei scrise evaluează competenţa de înţelegere a unui text citit; 
partea a doua a probei scrise evaluează competenţa de producere de mesaje scrise. 

(3) Pentru evaluarea competenţei de producere de mesaje scrise, fiecare profesor evaluator 
acordă un punctaj corespunzător unui nivel de competenţă. Punctajul final pentru competenţa de 
producere de mesaje scrise se calculează ca medie aritmetică a punctajelor celor doi 
evaluatori, rotunjită la cel mai apropiat întreg. În cazul unei fractiuni de 0,50 puncte, 
rotunjirea se face în favoarea candidatului, la numărul întreg imediat superior. 

Art. 6 - (1) Proba orală, cu durata de 10-15 minute, pentru fiecare candidat, este organizată de 
către comisiile de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, cu aplicarea 
prevederilor Metodologiei. 
(2) Fiecare bilet din cadrul probei orale conţine câte trei întrebări de dificultate progresivă, pe 
baza cărora profesorii examinatori acordă punctaje şi niveluri de competenţă conform 
baremelor de evaluare, atât pentru competenta de producere de mesaje orale, cât şi pentru 
competenţa de interacpune orală. Punctajul final pentru fiecare competenţă se calculează c:a 
medie aritmetică a punctajelor celor doi examinatori, rotunjită la cel mai apropiat întreg. ln 
cazul unei fractiuni de 0,50 puncte, rotunjirea se face în favoarea candidatului, la numărul 
întreg imediat superior. 
(3) Nu se admite schimbarea biletului de examen. 

Art. 7 - (1) Pe ansamblul celor trei probe, evaluarea candidaţilor se face separat pentru 
fiecare din cele cinci competenţe prevăzute în CECAL. 
(2) Punctajele finale pentru fiecare dintre cele cinci competenţe, precum şi nivelurile de 
competenţă corespunzătoare acestora sunt înregistrate în Borderoul final de evaluare, 
cuprins în Anexa nr. 2 la prezenta procedură. 
(3) Nivelul de competentă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe 

parcursul învăţământului liceal, pentru fiecare competenţă în parte, este înscris atât în 
Certificatul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională, cât şi pe 
verso-ul Diplomei de bacalaureat. 
(4) Nivelul lingvistic obţinut se stabileşte calculând media aritmetică a punctajelor obţinute 
pentru cele cinci competenţe şi este de asemenea înscris în Certificatul de competenţă 
lingvistică într-o Jimbă de circulaţie internaţională şi pe verso-ul Diplomei de bacalaureat, 
după cum urmează: 

Nivelul obtinut Media aritmetică a celor cinci ounctaie "" comoetente 
A1 0-30,99 nunele 
A2 31-60,99 nunele 
81 61-BO 99 nunele 
82 81-100 nunele 

Excepţie fac limbile.chineză, japoneză .Şi ebraică, în cazul cărora nivelul lingvistic obţinut se 
stabileşte calculând media aritmetică a punctajelor obţinute pentru cele cinci competenţe, după 
cum urmează: 

Nivelul obtinut Media aritmetică a celor cinci ounctaie "" comaetente 
A1 0-40,99 nunele 
A2 41-70,99 nunele 
B1 71-100 nunele 
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(5) Candidaţii care refuză să rezolve subiectele propuse se consideră că nu au susţinut 
proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată 
pe parcursul învăţământului liceal. 

Art. B - (1) Asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru candidaţii cu deficienţe se 
realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei şi ale Procedurii nr. 2591/31.10.2022 
cu privire la asigurarea cond1iilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de 
vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale: 
evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat -
sesiunea 2023. 
(2) La probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circula\ie 
internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, elevii cu dizabilităţi pot beneficia, 
la cerere, de prelungirea cu 1 O minute atât a perioadei de pregătire a răspunsului, cât şi a 
celei de susţinere a răspunsului, pentru proba orală, respectiv prin prelungire cu 30 de minute 
a perioadei de susţinere a probei scrise. 
(3) Pentru candidaţii cu deficiente de auz, competenta de înţelegere a unui text audiat nu 
este evaluată. in certificatul de competenţă lingvistică, 'rubrica ce corespunde competenţei de 
înţelegere a unui text audiat se barează. 

Art. 9 Transmiterea fişierelor audio, a variantelor de subiecte şi a baremelor de evaluare se 
face de către Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie (CNPEE). 

Art. 10 - (1) Fişierele audio primite de către fiecare comisie de bacalaureat de evaluare a 
competenţelor lingvistice şi digttale sunt pregătite în funcţie de condiţiile de desfăşurare a 
probei de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, după cum urmează: 
a) dacă se utilizează CD-player-e, fişierele sunt inscripţionate pe CD-uri, pentru fiecare sală 
_de examen; 
b) dacă se utilizează computere, fişierele audio sunt multiplicate pentru fiecare computer din 
fiecare sală de examen. 
(2) Pentru fiecare limbă modernă pentru care se organizează evaluarea competenţelor 
lingvistice proba de înţelegere a unui text audiat, comisia de bacalaureat de evaluare a 
competenţelor lingvistice şi digitale multiplică subiectele primite de la CNPEE, după cum 
urmează: 
a) câte un CD, conţinând fişierele audio, pentru fiecare sală de examen; 
b) subiectele pentru proba de înţelegere a unui text audiat pentru toţi candidaţii repartizaţi în 
sălile de examen, conform planificării de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ liceal. 

Art. 11 - ( 1) Fiecare sală de examen va fi dotată cu un CD player funcţional pe care va fi 
rulat CD-ul conţinând fişierele audio sau cu un computer dotat cu placă audio, 
boxe/difuzoare şi cu programul de derulare a fişierelor audio. Se recomandă ca testarea 
funcţionării tehnologiei să se asigure în preziua probei şi să existe soluţii de rezervă pentru 
situaţii neprevăzute, inclusiv baterii pentru CD playere. 
(2) Remedierea oricăror disfuncţionalităţi de ordin tehnic identificate la verificarea aparaturii 
audio se realizează în preziua probei, în funcţie de planificarea specifică. 

Şef Serviciu . 
Evafuări/Examene Şi CcincursuriNatioh 

Sorin TĂ ' "'i.: !~ 11::1 

Consilier, 
Luiza-Maria DANILIUC 
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Anexa nr. 1 la PROCEDURA pentru organizarea şi desfăşurare a probei de evaluare a competentelor lingvistice într~o limbă de circulalie 
internatronală studiată pe parcursul învătământulul liceal (Proba C} - examenul natlonal de bacalaureat 2023 

NIVELURILE DE COMPETENŢE (extras din CECAL) 

A1 A2 B1 B2 

Candidatul poate să înţeleagă 
Candidatu! poate să înţeleagă 

expresii şi cuvinte uzuale, 
punctele esentiale în vorbirea Candidatul poate să înteleagă 

Candidatul poate să frecvent întâlnite, pe leme ce au standard clară, pe teme familiare conferinţe şi discursuri destul de 
în!eleagă expresii 

refevanlă imediată pentru el 
referitoare la activitatea lungi şi să urmi::irească chiar şi o 

Înţelegerea cunoscute şi propoziţii 
personal (de ex., informatil 

profesională, şcoală, petrecerea argumentare complexă, dacă 

textului 
foarte simple referitoare la 

simple despre sine şi familia sa, 
timpului liber etc. Poate să subiectul îi este relativ cunoscut. 

audiat 
sine, la familie şi la 

cumpărături, zona unde 
înţeleagă ideea principală din Poate să înţeleagă majoritatea 

împrejurări concrete, când 
locuieşte, activitatea şcolară) • 

multe programe raâ10 sau TV pe emisiunilor TV de ştiri şi a 
se vorbeşte mr şi cu teme de actualitate sau de interes programelor de actualităti. Poate Poate să înţeleagă punctele claritate. 

esentiale din anunturi şi mesaje 
personal sau profesional, dacă să înţeleagă majoritatea filmelor 

scurte, simple şi clare. sunt prezentate într-o manieră în limbaj standard. 
relativ clară şi lentă. 

Candidatu! poate să înţeleagă Candidatu! poate să înţeleagă 

Candidatul poate să 
texte foarte scurte şi slmple. texle redactate, in principal, într- Candidatul poate să înţeleagă 

. lnîeleagă nume cunoscute, 
Poate să găsească anumite un limbaj uzual sau referitor la articole şi rapoarte pe teme 

Înţelegerea cuvinte şi propozi!ii foarte 
informaţii previzibile in diverse activitatea sa profesională contemporane, în care autorii 

textului citit simple, de exemplu, din 
materiale cotidiene (de ex., (şcoală). Candidatul poate să adoptă anumite atitudini şi puncte 
reclame, prospecte, meniuri, înţeleagă descrierea de vedere. Candidatul poate să 

anunţuri, afişe sau 
orare) şi poa_te să înteleagă evenimentelor, exprimarea inteleagă proză literară cataloage. 
scrisori personale scurte şi sentimentelor şi a urărilor din contemporană. 
simple. scrlsort personale. 

Candidatul poate să Candidatu! poate să facă fată în 
comunice într-o conversa!ie Candidatul poate si:i comunice în 

majoritatea situaţiilor care pot să 
Candidatul poate să comunice cu 

simplă, cu condi!ia ca apară în cursul unei călătorii 
Interlocutorul să fie dispus 

situatii simple şi uzuale care 
printr-o regiune unde este vorbită 

un grad de spontanellate şf de 
lnteractlune 

să repete sau să 
presupun un schimb de limba. Poate să participe, fără 

fluentă care iac posibilă 
orală 

refonnuleze frazele sale 
informalii simplu şi direct pe 

pregătire prealabilă, la o participarea normală la o 
(Participare 

într-un ritm mai lent şi să ii teme şi despre activităţi 
conversa!ie pe teme famfllare, de 

conversa!ie cu inlerloculori nativi. 
le famillare. Poate să participe la Poate să participe activ la o 

conversajie} ajute să formuleze ceea ce discutii foarte scurte, chiar dacă, interes personal sau referitoare la 
conversalie în situaţii familiare, 

încearcă să spună. Poate 
în general, nu înţelege suficient 

viaţa cotidiană (de ex. familie, 
exprimându-şi şi sus!Jnându-şl 

să formuleze întrebări petrecerea timpului liber, 
simple pe leme cunoscute 

pentru a intreJlne o conversa!le. 
călătoriile, activitatea şcolară şi 

opiniile. 

sau de necesitate imediată actualităţi}. 
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şi să răspundă la asemenea 
întrebări. 

Candidatul poate să lege expresii 
şi să se exprime coerent într-o 

Candidatul poate să prezinte Candidatul poate să utilizeze o manieră simplă pentru a descrie 
Candidatul poate să serie de expresii şi fraze pentru exper!enje şi evenimente, visele descrieri clare şi detaliate într-o 

Producere utilizeze expresii şi fraze o descriere simplă a familiei sale sale, speranţele şi obiectivele gamă vastă de subiecte legate de 
domeniul său de interes. Poate să de mesaje simple pentru a descrie şi a altor persoane, a conditiilor sate, Poate să îşi argumenteze şi 
dezvolte un punct de vedere pe o 

orale unde Jocu!eşte şi oamenii de viaţă, a studiilor şi a activitătii să explice pa scurt opiniile şi 
temă de actuafltate, arătând pe care îi cunoaşte. sale proleslonale, prezenle sau planurile. Poate să povestească o 
avantajele şi dezavantajele 

recente. întâmplare sau să relateze intriga 
unei cărţi sau a unul film şi să-şi 

diferitelor optiuni. 

exprime reacţiile. 

Candidatul poate să scrie texte 

Candidatul poate să scrie o clare şi detaliate, într"o gamă 

carte poştală scurtă şi 
vastă de subiecte, legate de 

simplă, de exemplu, cu Candidatul poate să scrie Candidatul poate să scrie un text domeniul său de interes. Poate să 
scrie un raport, 

~ Producere salutări din vacantă. Poate mesaje scurte şi simple. Poate simplu şi coerent pe teme eseu sau un 

• transmiţând informajil sau ·c de mesaje să completeze formulare să scrie o scrisoare personală familiare sau de interes personal. o argumentând în favoarea sau 
<fJ ~9.rise cu detal)I personale, de foarte simplă, de exemplu,_ de Poate să scrie scrisori personale, 

exemp1iJ, numele, mulţurhîre. descriind experiente şi Impresii. 
împotriva unui ptlnct de vedere. 

naţlonalitatea şi adresa sa 
Poate să scrie scrisori subliniind 

pe un formular de hotel. semnilicatla pe care o atribuie 
personal evenimentelor sau 
expertentetor. 
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Nr. 
ort. 

Anexa nr. 2 la PROCEDURA pentru organizarea şi desfăşurare a probei de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţle 
internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal (Proba C)- examenul nal!onal de bacalaureat 2023 

BOADERO!J FINAL DE EVALUARE 

Limba •........•.•••......•...•.........• „.„. 

Probe Proba scrisă 
Proba de intelegere a Proba orală unui text audiat 

Înţelegerea Producere de întelegerea textului Producerea lnteractfune orală 
Competenţe (Participare la Punctaj NI vei 

textului citit mesaje scrise audiat mesajelor orale conversatie) total obţinut 

Numele şi 
prenumele Punclaj Nivel Punctaj Nivel Punctaj Nivel Punctaj Nivel Punctaj NI vei 

candldatulul 

. 

Data: ••.•.••. „ ••..... Profesori evaluatori: 

Semnătura: 1 ....••..••.•••••••••.....••........•• , •••... 

2 •••••••••••.••••.••••••••••••••••••••••..• „ 
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