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Comunicat de presă, 18 august 2017 

 
EXAMENUL DE BACALAUREAT NAŢIONAL, 

SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2017 
 

 
 

Luni, 21 august 2017, începe cea de-a două sesiune a examenului de 
Bacalaureat Naţional, sesiunea august-septembrie 2017. În judeţul Sălaj, s-au 
înscris la această sesiune 370 candidaţi dintre care 258 din promoţia curentă şi 
112 din promoţiile anterioare, spre deosebire de anul trecut, când la 
Bacalaureatul de toamnă erau înscrişi 472 de candidaţi (342 din promoţia 
curentă şi 130 din promoţiile anterioare). 

Calendarul examenului de Bacalaureat Naţional este următorul: 
- 21 august 2017, proba scrisă la Limba şi literatura română – proba 

E)a); 
- 22 august 2017, proba scrisă la Limba şi literatura maternă – proba 

E)b); 
- 23 august 2017, proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba 

scrisă; 
-             24 august 2017, proba la alegere a profilului şi specializării – proba   
               E)d) – proba scrisă;    
- 25, 28 august 2017, evaluarea competenţelor lingvistice de 

comunicare orală în limba română, proba A; 
- 28 august 2017, Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare 

orală în limba maternă, proba B; 
- 29-30 august 2017, Evaluarea competenţelor digitale, Proba D; 
- 30-31 august 2017, Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă 

de circulaţie internaţională, Proba C 
Primele rezultate vor fi afişate, în data de 1 septembrie 2017, urmând ca 
eventualele contestaţii să fie depuse în aceeaşi zi, între orele 16,00 – 20,00. 
Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor, vor deveni publice, în cursul 
zilei de 6 septembrie 2017. 
Menţionăm că în judeţul Sălaj atât probele orale, cât şi probele scrise se vor 
desfăşura la Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, unitate de învăţământ care este 
deopotrivă Centru de Examen şi Centru Zonal de Evaluare.  
La fel ca în sesiunea din vară, lucrările candidaţilor vor fi transportate şi 
evaluate într-un alt judeţ. La rândul său, Sălajul va prelua şi corecta, la Centrul 
Zonal de Evaluare Colegiul Naţional “Silvania” Zalău,  lucrări dintr-un judeţ 
limitrof. 
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