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pentru desfăşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvfsiice:de"comunlcare 
orală tn limba română şi in limba maternă (Probele A şi 8) ale examenului naţional de 

bacalaureat 2023 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură reglementează desfăşurarea Probelor A şi B, de evaluare a 
competenţelor lingvistice de comunicare orală fh limba română şi în limba maternă, din 
cadrul examenului naţional de bacalaureat - 2023, în conformitate cu Metodologia privind 
organizarea şi desfaşurarea 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. 5.242131 .08.2022, privind organizarea şi desfăşurarea examenului 
naţional de bacalaureat - 2023, denumită în continuare Metodologie. 
(2) Probele A şi B sunt organizate de către comisiile de bacalaureat de evaluare a 
competenţelor lingvistice şi digitale. 

Art. 2. În sensul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc după cum urmează: 
a) grlla descrlptorllor competenţelor lingvistice de comunicare (probele A şi B) 
reprezintă cadrul de evaluare a competentelor de receptare a mesajului - în formă scrisă, 
având ca suport diverse tipuri de texte în conformitate cu programa şcolară - şi de producere 
a mesajului oral sub forma diferitelor tipuri de discursuri - descriptiv, informativ, narativ, 
argumentativ -, cu valorificarea achizi~ilor dobândite la disciplina limba şi literatura 
română/limba şi literatura maternă; grila descriptorilor competenţelor lingvistice de comunicare 
(probele A şi B) este prezentată în Anexa nr. 1 la prezenta procedură; 
b) nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română/limba 
maternă - denumit în continuare nivel de competenţa, reprezintă gradul de utilizare a limbii 
române/limbii materne, demonstrat de candidat în comunicarea orală, evaluat pe baza celor 
cinci competente. precizate în grila descriptorilor competenţelor de comunicare; nivelurile de 
competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română/limba maternă sunt, în ordine: 
utilizator mediu, utilizator avansat şi utlllzator experimentat. 

Art. 3. - (1) Probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba 
română şi în limba maternă (Probele A şi B) sunt evaluate de câte doi profesori. Fiecare 
dintre cei doi profesori examinatori notează în mod independent, pe baza grilei descriptorilor 
competentelor lingvistice de comunicare (probele A şi B), pe un borderou individual, nivelul 
corespunzător fiecăreia dintre cele cinci competente de evaluat la care se situează 
candidatul, completând inclusiv rubrica nivel de competentă lingvistică de comunicare orală 
în limba română/limba maternă acordat candidatului. Modelul borderoului individual al 
profesorului examinator este prezentată în Anexa nr. 2 la prezenta procedură. 
(2) Modalitatea de stabilire, de către fiecare profesor examinator, a nivelului de competentă 
lingvistică pentru un candidat se realizează în conformitate cu precizările din Anexa nr. 3 la 
prezenta procedură. 
(3) Imediat după susţinerea probei de către un candidat, profesorii examinatori stabilesc 
nivelul de competentă lingvistică al candidatului, pe baza nivelului înscris în borderourile 
individuale, după cum urmează: 

(i) ln situaţia în care cei doi profesori examinatori acordă acelaşi nivel, acesta devine 
nivelul de competentă lingvistică, care se înscrie în diploma de bacalaureat şi în 
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certificatul care atestă nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba 
română/limba maternă. 
(ii) în situaţia în care cei doi profesori examinatori acordă niveluri diferite, nivelul de 
competenţă lingvistică se stabileşte astfel: 

Profesor examinator Nivel de competentă lingvistică de 
I II comunicare acordat candidatului 

utilizator mediu utilizator avansat utilizator avansat 
utilizator mediu utilizator exoerimentat utilizator avansat 

utilizator avansat utilizator experimentat utilizator experimentat 

(4) Nivelul de competenţă lingvistică acordat candidatului se înscrie în borderoul final al 
probei. Modelul borderoului final este cuprins în Anexa nr. 4 la prezenta procedură. 

Art. 4. - (1) Nu se admite schimbarea biletului de examen. 
(2) în cazul în care candidaţii refuză să răspundă la întrebările formulate se consideră că nu 
au susţinut Proba A, respectiv Proba B de evaluare a competenţelor lingvistice de 
comunicare orală în limba română/limba maternă. 

Art. 5. - (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 condiţiilor 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 proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, 
elevii cu dizabilităţi primesc un set aparte de bilete de examen elaborat de Centrul Naţional 
de Politici şi Evaluare în Educaţie (CNPEE). 
(3) La probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română 
şi în limba maternă, elevii cu dizabilită\i 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. 

Art. 6. Transmiterea subiectelor pentru Probele A şi B ale examenului naţional de 
bacalaureat 2023 se face de către CNPEE. 

DIRECTOR GENERAL CNPEE 
Marian U i\ 

Şef Serviciu 
Evaluări, Examene şi Concursuri Naţionale, 

Sori TĂ 
Consilier, 

I • : t • I • • :: ESCU 
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Anexa nr.1 la PROCEDURA pentru desfăşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală 
în limba română şi în limba maternă (Probele A şi B) ale examenului naţional de bacalaureat 2023 

GRILA DESCRIPTORILOR COMPETENŢELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE (probele A ~I B) 

COMPETENTE DE EVALUAT /DESCRIPTORI CALITATIVI 
Exprimarea şi 

Organizarea Adaptarea la situalia de Utilizarea llmbll 
Nivel da competenţă Înţelegerea textului argumentarea unul 

discursului comunicare literare nunct de vedere 
Utilizator mediu - Citeşte corect şi cursiv - Exprimă un punct de - Construieşte un discurs - lşi adaptează parţial - Utilizează corect 

- Identifică !del din text vedere personal clar, respectând parţial discursul la interlocutori şf limba literară, în 
structura specifică llpu!ul la scopul comunicării situatille de comunicare 
de text vizat prin cerin1ă - Îşi adaptează parţial date 
(descriptiv I infonnativ I comportamentul la 
narativ I argumentativ) contextul de examen, cu 

folosirea ezitantă a 
mijloacelor comunicării 
orale (verbale, nonverbale 
~i naraverbala) 

Utlllzator avansat - Citeşte corect, cursiv - Exprimă şi susţine un - Construieşte un discurs - lşi adaptează discursul - Utilizează corect şi 
şi conştient punct de vedere personal clar şi coerent, la Interlocutori şi la scopul adecvat limba llterară, 
- Formulează clar şi respectând structura comunicării în situatiile de 

.. coerent ideile textului specifică tipului de teXt - Îşi adaptează comunicare ţfate 
vizat prin cerinlă comportamentul la 
(descriptiv I lnfonnativ I contextul de examen, cu 
narativ I argumentativ) folosirea adecvată a 

mijloacelor comunicării 
orale {verbala, nonverbala 
~1 naraverbale\ 

UUl!zator experimentat - Citeşte corect, cursiv, - Exprimă şi sustine cu - Construieşte un discurs - rşi adaptează în mod - Utilizează corect, 
conştient şi expresiv argumente un punct de clar, coerent şi creallv discursul ta adecvat şi nuantat 
- Sintetizează mesajul vedere personal, personallzat, respectând interlocutor! şi la scopul limba Jllerară, in 
global a! textului şi demonstrând capacitate structura specifică li pulul comunicării situaţiile de comunicare 
expllcă aspectele de persuasiune a de text vizat prin cerinlă - îşi adaptează date 
implicita ale acestuia Interlocutorilor (descriptiv/ Informativ I comportamentul la 

narativ I argumentativ) contextul de examen, cu 
folos!rea adecvată a 
mijloacelor comunicării 
orala {verbale, nonverbafe 
şi paravarbale), dovedind 
autocontrol 
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Numele şi 

Anexa nr. 2 la PROCEDURA pentru desfăşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală 
în limba română şi în limba maternă (Probele A şi B} ale examenului naţional de bacalaureat 2023 

BORDEROU INDIVIDUAL AL PROFESORULUI EXAMINATOR (model) 

Comnetente de evaluat 

Exprimarea şi Adaptarea la Înţelegerea argumentarea Organizarea Utilizarea llmbîi 
textul ul unui punct de discursului 

situaţia de 
literare 

vedere comunicare 

Nivel de competenţă 
de comunicare s ;; ~ : 1' 

c E c 

15 B~ 
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:=ro o. = ID =m 

~ > :;; X ~> ~ :;; > :;; >< 
prenumele candldatulul '5 E s 10 , . 'E , "' , . ~E s;:; , . 'E , "' , ~ '5 E , "' , . 
1. 
2. 
3. 

. . 

4. 
5. 
6. 
7. 
B. 
9. 
10. 

Data: .•.........•..... Profesor examinator: 

Nivel de 
competenţă 
lingvistică de 
comunicare 
orală 1n limba 

română/ 
limba matern<} 

utilizator 

Notă: Pentru fiecare candidat se bifează nivelul de competentă lingvistică la care se situează candidatul la fiecare dintre competentele de evaluat. 
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Anexa nr. 3 la PROCEDURA pentru desfăşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală 
în limba română şi în limba maternă {Probele A şi B} ale examenului naţional de bacalaureat 2023 

MODALITATEA DE STABILIRE A NIVELULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ 
- exemplificare „ 

Nivel de comnetentă de comunicare Posibilităti de distributle a comnetenielor de evaluat 
utilizator mediu 5 comnetente - -

utilizator avansat - 5 comoetente -
utilizator exnerimentat - - 5 comnetente 

Nivelul de comaetentă obtlnut de candidat utilizator mediu utilizator avansat utilizator exnerimentat 

Nivel de competenţă 
Posibilităţi de distribuţie a competenţelor de evaluat 

de comunicare 
utilizator mediu 4 comoetente 4 comnetente - 1 comnetentă - 1 comnetentă 

utilizator avansat 1 comoetentă - 4 comnetente 4 comnetente 1 comnetentă -
utilizator exnerimentat - 1 comnetentă 1comnelentă - 4 comnetente 4 comnetente 

Nivelul de competentă obţinut utilizator mediu utilizator utlllzator utilizator utilizator utilizator 
de candidat mediu avansat avansat exoerimentat exoerimentat 

Nivel de,competenţă 
PoSibllităţl de distribuţie a competenţelor de evaluat 

de comunicare 
utilizator mediu 3 comnetente 3 comnetente 3 comoetente 1 comnetentă 2 comnetente - . 

utilizator avansat 1 comnetent~ 2 comnetente - 3 comnetente 3 comnetente 3 comnetente 
utilizator exoerimentat 1 comoetentă - 2 comoetente 1 comnetentă - 2 comnetente 

Nivelul de competentă utilizator mediu utilizator utilizator utilizator utilizator utilizator 
obtinut de candidat mediu avansat avansat avansat avansat 

Nivel de competentă de 
Poslbllltăii de distribuţie a competenţelor de evaluat 

comunicare 
utilizator mediu 1 comnetentă 2 comnetente - 2 comnetente 2 comnetente 1 comnetentă 

utilizator avansat 1 comnetentă - 2 comnetente 1 comnetentă 2 comnetente 2 comnetente 
utilizator exoerimentat 3 comnetente 3 comnetente 3 comoetente 2 comnetente 1 comneten+ă 2 comnetenfe 

Nivelul de competentă utilizator utilizator utilizator utilizator utilizator Utlllzator 
obtinut de candidat avansat avansat exnerlmentat avansat avansat avansat 
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Anexa nr. 4 la PROCEDURA pentru desfăşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală 
în limba română şi în limba maternă (Probele A şi B) ale examenului naţional de bacalaureat 2023 

BORDEROU FINAL AL PROBEI •..• 
- model -

~care 
Utilizator 

mediu 
Nu 

1, 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Notă: 1) Pentru fiecare candidat se bifează nivelul de competentă lingvistică obtinut. 
2) Semnăturile profesorilor examinatori apar pe fiecare pagină. 

Data: ••••••..•.•••.• „ Profesori examinatori: 

Nume şi prenume: 1, ""'""""""""""""""""""" 

2. """"""""""'" """"'"""""' 
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Utilizator Utlllzator 
avansat experimentat 

- -

, semnătură: 

, semnătură: 




