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PLAN DE MĂSURI  
PRIVIND 

EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2014 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

Organizarea şi desfăşurarea  examenului național de bacalaureat în anul şcolar 2013-2014are la bază Ordinul 

MEN Nr. 4923/29.08.2013 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2014. Examenul național 

de bacalaureat se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de 

bacalaureat - 2011, aprobată prin OMECTS nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 

2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 63 bis din 25.01.2011.  

 

Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru 

certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea 

competenţelor digitale cu probele  de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională 

studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului 

de bacalaureat se  realizează în conformitate cu metodologiile de recunoaştere şi echivalare şi cu lista examenelor 

aprobate prin OMECTS 5219/2010, modificat prin OMEN Nr. 4923/29.08.2013. 

 

OMEN Nr. 4923/29.08.2013, publicat în Monitorul Oficial Nr. 569/6.09.2013, privind organizarea și desfășurarea 

examenului de bacalaureat național 2014 precizează calendarul examenului de bacalaureat 2014, programa de examen 
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pentru evaluarea competențelor digitale, programa de examen pentru disciplina limba și literatura română, filiera teoretică 

și respectiv, filiera tehnologică și vocațională. Nota MEN Nr. 27553/30.01.2014 face precizări privind susținerea examenelor 

de finalizare de studii, în sesiunile anului școlar 2013-2014 și cuantumul taxelor care sunt achitate, după caz, de către 

absolvenții învățământului liceal, profesional și postliceal. 

 

Probele specifice susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile speciale din România, finalizate cu Diplomă de acces 

general în învăţământul superior german şi Diplomă de bacalaureat, secții care funcţionează în baza Acordului dintre 

Guvernul României şi Guvernul R.F. Germania, cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, se desfășoară în conformitate 

cu Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învăţământul 

superior german şi a Diplomei de bacalaureat de către absolvenții secțiilor/școlilor speciale germane din România, 

aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5262/2009 privind secțiile/școlile germane din România, 

finalizate cu Diplomă de acces general în învățământul superior german și Diplomă de bacalaureat. 

 

Comisiile de bacalaureat își desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile membrilor comisiilor de 

bacalaureat, aprobate prin  OMECTS nr. 4799/2010, cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.Lista 

disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2014 este cea aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor 

pentru examenul de bacalaureat, care se aplică în anul 2014. Comisia de bacalaureat a Municipiului București (CBMB)  

verifică dotarea cu camere de supraveghere video funcționale a sălilor, în care se desfășoară probele examenului de 

bacalaureat național, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se 

evaluează și se depozitează lucrările scrise. 

 

CBMB răspunde pentru buna organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat. CBMB stabilește componența 

comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorți în ședință 

publică, la care sunt invitați în scris, în mod obligatoriu, reprezentanți ai Consiliului Municipiului București al Elevilor, ai 

asociațiilor de părinți și ai sindicatelor reprezentative din învățământ, ai presei scrise și audiovizuale. 
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Obiective Activitatea/ 
Modalităţi de realizare 

Termen Responsabili Observaţii 

Analiza principalelor 
rezultate obținute la 
examenul de 
bacalaureat 2013 în 
Municipiul București 

Ședință inspectori şcolari 
pentru specialitate 
Şedinţă CA (Consiliul de 
Administraţie al ISMB) 

 

Septembrie 2013 ISGA 
Inspectorii şcolari  pentru 
specialitate 
CA (Consiliul de Administraţie al 
ISMB) 

 

Diseminarea şi 
monitorizarea 
diseminării și 
implementării 
Metodologiei de 
organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 şi 
programelor de examen 
elaborate la nivelul 
CNEE/MEN 

La nivelul tuturor unităţilor 
de învăţământ liceal – elevi, 
cadre didactice, părinți 

Septembrie 2013 – 
Mai 2014 

ISGA 
Inspectorii şcolari  pentru 
specialitate 
CBMB (Comisia de bacalaureat a 
Municipiului Bucureşti) 

 

Analiza parcurgerii 
materiei de studiu la 
disciplinele pentru 
examenul de 
bacalaureat  2014 

La nivelul unităţilor de 
învăţământ – elevi, cadre 
didactice, părinți 

Septembrie 2013 – 
Mai 2014 

ISGA 
Inspectorii şcolari de specialitate 
Inspectorii monitori ai unităţilor de 
învăţământ 
Directorii unităților pentru  
învățământ preuniversitar 
Cadrele didactice de specialitate 

 

Simularea probelor 
scrise la disciplinele de 
bacalaureat, cu subiecte 
unice, elaborate de 
către CNEE 
 

La nivelul unităţilor de 
învăţământ – elevi, cadre 
didactice, părinți 

 3.03.2014-
Lb.Română 
4.03.2014- 
Lb. Maternă 
5.03.2014 

ISGA 
CBMB 
Inspectorii şcolari  pentru 
specialitate 
Directorii unităţilor de învăţământ 
Cadrele didactice de specialitate 
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Proba obligatorie a 
profilului 
7.03.2014- 
Proba la alegere 
14.03.2014- 
Afișarea rezultatelor 

Analiza rezultatelor 
simulării 

La nivelul unităţilor de 
învăţământ – elevi, cadre 
didactice, părinți 
La nivelul colectivelor de 
catedră/arie curriculară, ce 
cuprinde obiecte de 
examen 

Luna martie 2014 ISGA 
CBMB 
Inspectorii şcolari pentru 
specialitate 
Directorii unităţilor de învăţământ 
Cadrele didactice de specialitate 

 

Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Prezentarea machetelor cu 
centrele de competenţe, 
centre de examen, centre 
zonale de evaluare.  
Şedinţe ale CMBM cu 
inspectorii pentru 
descentralizare 
institutionala (IDI) 

20 februarie 2014 CBMB 
Inspectorii pentru implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
Serviciul Informatizare ISMB 

 

Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Realizarea listelor finale cu 
centrele de evaluare a 
compeţentelor, a centrelor 
de examen (CE) si centrelor 
zonale de evaluare (CZE) 

3-4 aprilie 2014 CBMB 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 

 

Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 
 
 

Transmiterea către 
(Comisia Naţională de 
Bacalaureat) a 
componenţei CBMB si lista 
cu CE si CZE 

15 martie 2014 ISGA 
CBMB 
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Selecţionarea şi 
pregătirea resursei 
umane pentru 
desfăşurarea 
examenului de 
bacalaureat  2014 
 

Se va transmite un model 
de cerere şi macheta in 
care  unitățile de 
învățământ să introducă 
solicitarile. (Solicitările se 
vor transmite de către 
inspectoratele de sector) 

11 aprilie 2014 CBMB 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
 

 

Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Serviciul juridic al ISMB si 
CBMB finalizeaza modelele 
de decizii pentru comisiile 
de evaluare a 
competentelor lingvistice si 
digitale.  

16-17 aprilie 2014 ISGA 
Serviciul juridic al ISMB 
CBMB 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
 

 

Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Unităţile de învăţământ 
liceal care au clase 
terminale de nivel liceal 
(clasa a XII-a, a XIII-a) vor 
transmite catre 
inspectoratele de sector 
componenta comisiilor de 
evaluare a competentelor 
lingvistice si digitale 

25 aprilie 2014 CBMB 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
Directorii unităţilor de învăţământ 

 

Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Transmiterea şi verificarea 
către secretariatul CMBM a 
deciziilor comisiilor de 
bacalaureat, de evaluare a 
competentelor lingvistice si 
digitale  
Sedinta cu toti directorii 
unitatilor  de învăţământ 
liceal care au clase 
terminale 

6 mai  2014 CBMB 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
Directorii unităţilor de învăţământ 
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Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Transmiterea fișei de 
inscriere si a machetei 
privind consumabilele 
necesare bunei desfasurari 
a examenului de 
bacalaureat 2014 (separat 
pt competente si respectiv, 
pentru CE/CZE) 

20 mai 2014 CBMB 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
Directorii unităţilor de învăţământ 

 

Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Înscrierea candidatilor la 
prima și respectiv, a doua 
sesiune de examen 

26-30 mai 2014 

14-18 iulie 2014 

CBMB 
Directorii şi secretariatul unităţilor 
de învăţământ 

 

Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat 2014 

Informare de către unităţile 
de învăţământ privind baza 
materială pentru buna 
desfasurare a examenului 
de bacalaureat și 
verificarea funcționării 
camerelor web din unitățile 
de învățământ 

3 iunie 2014 CBMB 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
Directorii şi secretariatul unităţilor 
de învăţământ 
 

  

 

Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Verificarea, semnarea şi 
ştampilarea deciziilor 
privind comisiile de 
evaluare a competentelor 
lingvistice si digitale  

3-5 iunie 2014 CBMB 
Serviciul juridic al ISMB 
Directorii şi secretariatul unităţilor 
de învăţământ 

 

Selecţionarea şi 
pregătirea resursei 
umane pentru examenul 
de bacalaureat  2014 

Verificarea resursei umane 
după încheierea inscrierilor 
pentru examenul de 
bacalaureat  

3-6 iunie 2014 CBMB 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
Directorii și secretariatul unităţilor 
de învăţământ 
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Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Transmiterea de către 
unităţile de învățământ 
către inspectoratele de 
sector a repartiţiei elevilor la 
competente lingvistice de 
comunicare orala in limba 
română şi repartiţia elevilor 
la competenţe lingvistice de 
comunicare orală în limba 
maternă 

6-9 iunie 2014 CBMB 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
Directorii şi secretariatul unităţilor 
de învăţământ 

 

Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Transmiterea către unităţile 
şcolare, prin inspectoratele 
de sector a deciziilor privind 
comisiile pentru 
competentele lingvistice si 
digitatele  
 

5-6 iunie 2014 CBMB 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
Directorii şi secretariatul unităţilor 
de învăţământ 

 

Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Finalizarea mapei pentru 
competenţele lingvistice de 
comunicare orala in limba 
română si comunicare orală 
in limba materna si 
transmiterea catre sectoare 

6 iunie 2014   CBMB 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
 

 

Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Inspectoratele de sector vor 
transmite  listele avizate cu  
repartiţia elevilor la 
competente lingvistice de 
comunicare orala in limba 
română şi repartiţia elevilor 
la competente lingvistice de 
comunicare orală in limba 
maternă 

8 iunie 2014 CBMB 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
Directorii şi secretariatul unităţilor 
de învăţământ 
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Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Transmiterea către unităţile 
şcolare a mapei centrului 
pentru evaluarea 
competentelor lingvistice de 
comunicare orala in limba 
română si pentru 
competentele lingvistice de 
comunicare orala in limba 
maternă 

8 iunie 2014 CBMB 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
Directorii şi secretariatul unităţilor 
de învăţământ 

 

Desfășurarea optimă a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Evaluarea competentelor 
lingvistice de comunicare 
orală în limba română 

10-12 iunie 2014 

18-19 august 2014 

CBMB 
Inspectorii școlari pentru 
specialitate 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
Directorii şi secretariatul unităţilor 
de învăţământ 

 

Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Finalizarea mapei pentru 
evaluarea competenţelor 
digitale  şi transmiterea 
acesteia către sectoare 

14 iunie 2014 CBMB 
Inspectorii școlari pentru 
specialitate 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 

 

Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Transmiterea către unităţile 
şcolare a mapei pentru 
competentele digitale  
 

15 iunie 2014  CBMB 
Inspectorii școlari pentru 
specialitate 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
Directorii şi secretariatul unităţilor 
de învăţământ 

 

Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Unităţile şcolare vor 
transmite către 
inspectoratele de la sector 
repartiţia elevilor la 

12 iunie 2014 CBMB 
Inspectorii școlari pentru 
specialitate 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
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evaluarea competentelor 
digitale  

Directorii şi secretariatul unităţilor 
de învăţământ 

Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Inspectoratele de sector vor 
transmite avizate  listele cu  
repartiţia elevilor la 
evaluarea competentelor 
digitale  

15 iunie 2014 CBMB 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
 

 

Desfășurarea optimă a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Evaluarea competenţelor 
digitale 

16-20 iunie 2014 

21-22 august 2014 

CBMB 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
Directorii şi secretariatul unităţilor 
de învăţământ 

 

Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Finalizarea mapei pentru 
evaluarea competentelor 
lingvistice într-o limbă de 
circulaţie internaţională  si 
transmiterea catre sectoare 

 

20 iunie 2014 CBMB 
Inspectorii școlari pentru 
specialitate 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
 
 
 

 

Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Transmiterea către unităţile 
şcolare a mapei pentru 
evaluarea competentelor 
lingvistice într-o limbă de 
circulaţie internaţională 

21 iunie 2014 CBMB 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
Directorii şi secretariatul unităţilor 
de învăţământ 

 

Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Unităţile scolare vor 
transmite catre 
inspectoratele de sector 
repartiţia elevilor la 
evaluarea competentelor 
lingvistice într-o limbă de 
circulaţie internaţională   

21 iunie 2014 CBMB 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
Directorii şi secretariatul unităţilor 
de învăţământ 
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Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Inspectoratele de sector vor 
transmite  listele avizate cu  
repartiţia elevilor la 
evaluarea competentelor 
lingvistice într-o limbă de 
circulaţie internaţională   

22 iunie 2014 CBMB 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
Directorii şi secretariatul unităţilor 
de învăţământ 

 

Desfășurarea optimă a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Evaluarea competentelor 
lingvistice într-o limbă de 
circulaţie internaţională   

23-27 iunie 2014 

21-22 august 2014 

CBMB 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale 
Directorii şi secretariatul unităţilor 
de învăţământ 
 

 

Selecţionarea şi 
pregătirea resursei 
umane pentru examenul 
de bacalaureat probe 
scrise  2014 

Verificarea resursei umane 
pentru probele scrise la 
examenul de bacalaureat 
(dacă este suficientă) 

24-27 iunie 2014 CBMB 
Serviciul informatizare ISMB 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
Directorii şi secretariatul unităţilor 
de învăţământ 
 

 

Asigurarea condiţiilor 
optime de organizare şi 
desfăşurare a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Ședința de instructaj cu 
președinții din centrele de 
examen și centrele de 
evaluare 

29 iunie 2014 

24 august 2014 

ISG 
ISGA 
CBMB 
Serviciul informatizare ISMB 
Președinții din centrele de 
examen și centrele de evaluare 
Inspectorii școlari pentru 
specialitate 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
Directorii şi secretariatul unităţilor 
de învăţământ 
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Desfășurarea optimă a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Limba și literatura română 30 iunie 2014 

25 august 2014 

ISGA 
CBMB 
Serviciul informatizare ISMB 
Președinții din centrele de 
examen și centrele de evaluare 
Inspectorii școlari pentru 
specialitate 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 

 

Desfășurarea optimă a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Limba și literatura maternă 1 iulie 2014 

26 august 2014 

ISGA 
CBMB 
Serviciul informatizare ISMB 
Președinții din centrele de 
examen și centrele de evaluare 
Inspectorii școlari pentru 
specialitate 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
 
 

 

Desfășurarea optimă a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Proba obligatorie a profilului 
Proba E c 

2 iulie 2014 

27 august 2014 

ISGA 
CBMB 
Serviciul informatizare ISMB 
Președinții din centrele de 
examen și centrele de evaluare 
Inspectorii școlari de specialitate 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
 

 

Desfășurarea optimă a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Proba la alegere a profilului 
și specializării 

4 iulie 2014 

29 august 2014 

ISGA 
CBMB 
Serviciul informatizare ISMB 
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Președinții din centrele de 
examen și centrele de evaluare 
Inspectorii școlari pentru 
specialitate 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 

Desfășurarea optimă a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Afișarea rezultatelor 7 iulie 2014 

2 septembrie 2014 

ISGA 
CBMB 
Serviciul informatizare ISMB 
Președinții din centrele de 
examen și centrele de evaluare 
Inspectorii școlari pentru 
specialitate 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 

 

Desfășurarea optimă a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Depunerea contestațiilor 7 iulie 2014 

Orele 12.00-16.00 

1 septembrie 2014 

Orele 12.00-16.00 

ISGA 
CBMB 
Serviciul informatizare ISMB 
Președinții din centrele de 
examen și centrele de evaluare 
Inspectorii școlari pentru 
specialitate 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 

 

Desfășurarea optimă a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Rezolvarea contestațiilor 8-10 iulie 2014 

2-3 septembrie 

2014 

CBMB 
Comisia de Contestații 
Inspectorii școlari pentru 
specialitate 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
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Desfășurarea optimă a 
examenului de 
bacalaureat  2014 

Afișarea rezultatelor finale 11 iulie 2014 

4 septembrie 2014 

ISGA 
CBMB 
Serviciul informatizare ISMB 
Președinții din centrele de 
examen și centrele de evaluare 
Inspectorii școlari pentru 
specialitate 
Inspectorii cu implementarea 
descentralizării instituţionale (IDI) 
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