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Către unitătile de învăţământ liceal de stat şi pa11icular de pe raza judeţu 
ln atenţia: 
Doamnei/domnului director, 
Profesori lor diriginţi la clasele a XTT-a, z i/seral/ frecvenţă redusă; a XIII- a seral, frecvenţă 
redusă. 

Ref. Organizarea simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat 

national, în anul şcolar 2023. 

a 

A vând în vedere prevederile Ordinului 3128125. O I. 202 3 privind organi::area 
simulării evalucirii na/ionate pentru absolven(ii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise 
ale examenului naţional de bacalaureat, În anul şcolar 2022-2023 şi a Procedurii 
ME CNPEE nr. 229 privind organizarea simulării evaluării na(ionale pentru absolven(ii 
clasei a V/11-a şi a simulării probelor scrise ale examenului na(ional de bacalaureat, În anul 
şcolar 2022-2023, vă soli cităm să întreprindeţi următoarele activi tăţi în vederea bunei 
organizări şi desfăşurări a simulării judeţene a probelor scrise pentru examenul de bacalaureat 
naţional , în anul şcolar an şcolar 2022-2023. 

J. Informarea cu celeritate a elevi lor, cadrelor d idactice şi părinţilor în legătură cu: 
a) Calendarul simulării probelor scrise ale examenului naţional de Bacalaureat-

2023 

• 27 martie 2023: Proba E) a) - probă scrisă - Limba şi literatura română 
• 28 martie 2023: Proba E) c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului 
• 29 mat1ic 2023: Proba E) d) probă scrisă - proba la a legere a profilului şi 

special izări i 

• 30 martie 2023: Proba E) b) - probă scrisă - Limba şi li teratura maternă 
• 6 aprilie 2023: Comunicarea rezultatelor 

b. Lista conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului national de 
bacalaureat în anul şcolar 2022-2023. Anexa 3* la Ordinul 3128125.01.2023 privind 
organizarea simulării evaluării na(ionale pentru ubsolven(ii clasei a VIII-a şi a simulării 
probelor scrise ale examenului na{ional de bacalaureat, În anul şcolar 2022-2023: 
c. Lista centrelor/ liceelor în care se va desfăşura Simularea probelor scrise ale 

examenului na(ional de bacalaureat pentru elevii claselor a Xii-a şi a XII-a. in anul şcolar 
2022-2023 

Nr.crt Liceul în care se desfăşoară simularea probelor scriu ale exa111e1111/11i m1(io11al de 

bacalaureat, Î11 m111/ şcolar 2022-2023 

I. Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu, Buftea 
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2. Liceul Tehnologic Barbu Ştirbey,Buftea 

3. Liceul Tehnologic Cezar Nicolau, Brăneşti 

4. Colegiul Silvic Th.Pietraru ,Brăneşti 

5. Liceul Teoretic Traian La/eseu ,Brăneşti 

6. Seminarul Teologic Liceal 01todox Sf Filo fie ia Brăneşti 

7. Liceul Teoretic Ioan Petruş,Otopeni. 

8. Liceul Teoretic MKogă/niceanu,Snagov 

9. Liceul Teoretic Horia Hulubei, Măgurele 

JO. Liceul Teoretic Al.Rosetti ,Vidra 

l l. Liceul Tehnologic Doamna Chiajna, Roşu,Chiajna 

12. Liceul Tehnologic Vintilă Brătianu Dragomireşti-Vale 

13. Liceul Tehnologic Pamfil Şeicaru, ,Ciorogârla 

14. Liceul Tehnologic Nicoale Bălcescu, Voluntari 

15. Liceul Teoretic Radu Popescu, Popeşti-Leordeni 

16. Liceul Liceul Teoretic Nr. I Periş 

17. Liceul Spmtiv Helmuth Duckadam,Clinceni 

18. Liceul InternaţionalMark Twain, Voluntari 

19. Liceul Teoretic Little London, Voluntari 

20. Liceul Teoretic Hermann Oberth, Voluntari 

2. Înregistrarea la secretariatul unităţilor de învăţământ a opţiunilor elevilor pentru 
disciplina la alegere din cadrul examenului naţional de bacalaureat. Termen: 
20.03.2023 

3. Constituirea dosarului Comisiei pentru organizarea şi de~făşurarea simularii 
probelor scrise ale examenului de bacalaureat najîonal ,în anul şcolar 2022-2023, din 
unitatea de învăţământ. Acesta va conţine în mod obligatoriu următoarele documente: 

../ Decizia de constituire a Comisiei pentru organizarea simulării probelor scrise ale 
examenului de bacalaureat naţional, 2023, conform mt. 4 din Procedura 
ME~CNPEE nr. 229 privind organizarea simulării evaluării nafionale pentru 
absolvenfii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de 
bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023; 

,/ Ordinul 3128125.01.2023 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru 
absolvenjii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului nafional de 
bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023; 

../ Procedura !Y!E_CNPEE nr. 229 privind organizarea simulării evaluării naţionale 
pentru absolvenfii clasei a Vili-a şi a simulării probelor scrise ale examenului 
naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023; 

../ OMEC Nr. 5.242 /31.08.2022 privind organizarea şi desfăşurarea examenului 
nafional de bacalaureat- 2023; 

../ Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat -2011, 
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
479912010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat- 2011, cu 
modificările ulterioare; 

../ Procedura 27980/02. 05. 2022 cu privire la activitatea de supraveghere audio-video 
prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, în unittăţile de învăţământ 
preuniversitar pe perioada desfăşurării probelor şi activităfilor specifice din cadrul 
examenelor susţinute de absolvenţii claselor a VIII-a şi a XII-a/a XIII-a în anul 
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şcolar 2021-2022; 
./ Adrese către Consiliul local/ furnizorii de energie electrică şi de telefonie mobilă în 

vederea informării acestora în legătură cu organizarea simulării. Termen:20.03.2023; 
./ Repartizarea pe săli a elevilor participanţi la simulare (câte unul în bancă, în ordine 

alfabetică, pe clase); 
./ Procese- verbale privind tragerea la sorţi a asistenţilor; 
./ Procese- verbale de instruire a asistenţilor/ membrilor comisiei+ fişele de atribuţii, 

semnate de aceştia 
./ Declaraţii şi angajamente ale membrilor comisiei pentru simularea probelor scrise ale 

examenului de bacalaureat naţional, 2023; 
./ Procese- verbale de predare a subiectelor, foilor tipizate, ciorne, etichete, tabelelor cu 

elevi, dosarul sălii de examen/ simulare; 
./ Procese- verbale de predare- primire a lucrărilor scrise ale elevilor, cu semnătura 

acestora; 
./ Procese- verbale de predare- primire a lucrărilor de la asistenţi către comisia de 

orgamzare; 
./ Procese- verbale de predare- primire a lucrărilor către profesorii evaluatori; 
./ Proces-verbal de predare- primire a înregistrărilor video-audio din sălile de susţinere a 

probei, sala de preluare, multiplicare, predare a subiectelor, sălile de evaluare a a 
lucrărilor şi sala de bagaje. CD-urile vor fi predate zilnic directorului şi vor fi 
inscripţionate conform procedurii audio-video; 

./ Rezultatele elevilor nu vor fi trecute în catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisă a 
elevilor, notele obţinute la simulările judeţene pot fi trecute în catalog . 

./ Fiecare unitate de învăţământ analizează rezultatele la simularea naţională pentru 
elevii pe care îi şcolarizează şi elaborează un raport pe care îl transmite 
inspectoratului şcolar. Raportul include un plan de acţiune care cuprinde măsurile 
remediale în cazul în care acestea se impun. Termen 10.04.2023 

Vicepreşedinte 

Comisia judeţeană de bacalaureat 

Ioana IONESCU 
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