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BACALAUREAT 2017 
Proba D - Certificarea competenţelor digitale 

 

 
Accesul candidaţilor în sălile de examen se realizează la ora 12.30 
Repartizarea candidaţilor se realizează conform planificării alfabetice pe sală și prin tragere la 
sorți pentru postul de lucru. 
 
Prima parte a probei, plicul cu Fişa A se va distribui elevilor pentru rezolvare la ora 13.00, fiecare 
calculator va avea conexiune la Internet. Pentru rezolvare se alocă 15 minute. 
 
Partea a doua, Fişa B are alocate 75 minute pentru rezolvare, se realizează după ce s-a întrerupt 
conexiunea la Internet. 
 

Candidaţii sunt repartizaţi în săli, în ordine alfabetică, câte unul la calculator, conform planificării alabetice 
făcute de comisia de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor, organizată la nivelul unităţii de învăţământ 
și prin tragere la sorți a postului de lucru. Asistenţii verifică documentul de identitate al fiecărui candidat aflat 
în sală. 

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, 
notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu 
telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de stocare a informaţiei, de calcul sau de comunicare. 
Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen 
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duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent 
dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. 
 

Înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenţii vor explica elevilor modul de desfăşurare a probei şi 
modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată. 
 

La finalul probei candidaţii vor preda asistenţilor foile pe care au rezolvat subiectul sau vor furniza comisiei 
un folder în care vor memora produsele software obţinute prin rezolvarea subiectelor propuse. Acestea 
constituie documente de examen. 
 

Rezultatul evaluării la proba de evaluare a competenţelor digitale nu se exprimă prin note sau prin 
calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă, în raport cu standardele europene 
recunoscute în domeniu. 
  

În funcţie de punctajul obţinut, se va stabili nivelul de competenţă digitală a candidatului, după cum 
urmează: 

a) 20-30 puncte – utilizator începător 
b) 31-55 puncte – utilizator de nivel mediu 
c) 56-74 puncte – utilizator avansat 
d) 75-100 puncte – utilizator experimentat 

 
 

Preşedinte, 
 Prof. Florin Liviu NICOARA 
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