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C A L E N D A R U L 

Examenului naţional de bacalaureat - 2023 
• În perioada:  

▪ 01 – 29.11.2022 – prelucrarea, dezbaterea de către cadrele didactice 

(atât prof. diriginți, cât și prof. care predau discipline de bacalaureat) 

a principalelor acte normative privind Examenul de bacalaureat 2023, 

elevilor și părinților acestora. 

• 11.02.2023 – Alegerea iniţială de către candidaţi a disciplinelor de învăţământ  

  care vor funcţiona ca probe în cadrul Examenului de Bacalaureat   

  2023 (conform Anexei nr.1) 

 

I. Sesiunea iunie – iulie 2023: 
 

• Luni 29 mai – vineri 02 iunie 2023 - Înscrierea  candidaților la prima sesiune a 

Examenului  de Bacalaureat, pe baza completării fișei tip informatizate și al 

tabelului de înscriere al clasei (Anexa 1). 

 

• Luni 12 iunie – miercuri 14 iunie 2023 - proba A –– Evaluarea competenţelor 

lingvistice de comunicare orală în limba română  

 

• Joi 15 iunie – vineri 16 iunie 2023 – proba D-  Evaluarea competenţelor digitale  

 

• Luni 19 iunie – miercuri 21 iunie 2023  – proba C  - Evaluarea competenţelor 

lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională  

 

• Luni 26 iunie 2023 – proba Ea -   Limba şi literatura română – probă scrisă  

 

• Marți 27 iunie 2023 – proba Ec  - Matematică – probă scrisă  

 

• Miercuri 28 iunie 2023 – proba Ed - Probă scrisă la alegere: Psihologie, Logică,  

                                Economie sau Geografie  - probă scrisă  

• Luni 03 iulie 2023  – Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 1200) și           

                                   depunerea  contestaţiilor (orele 1200 – 1800) 

 

• Vineri 07 iulie 2023 – Afişarea rezultatelor finale  

 

 

 

 

 

 

 



II. Sesiunea august – septembrie 2023: 

 
• Luni 17 iulie – luni 24 iulie 2023 - Înscrierea candidaților la a doua sesiune de 

examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe 

 

• Luni 07 august – Marți  08 august 2023- Evaluarea competenţelor lingvistice de 

comunicare orală în limba română  

 

• Miercuri 09 august 2023 – proba  D -  Evaluarea competenţelor digitale  

 

• Joi 10 august – Vineri 11 August 2023-  proba C  - Evaluarea competenţelor 

lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională  

   

• Miercuri 16 august 2023 - proba Ea -   Limba şi literatura română – probă scrisă  

 

• Joi 17 august 2023- proba Ec  - Matematică – probă scrisă 

 

• Vineri 18 august 2023 - proba Ed - Probă scrisă la alegere: Psihologie, Logică,  

                                Economie sau Geografie  - probă scrisă  

 

• Vineri 25 august 2023 – Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 1200)  

– Depunerea contestaţiilor (orele 1200 – 1800) 

 

• Marți 29 august 2023 – Afişarea rezultatelor finale  

 

 

 

DIRECTOR, 

 

PROF. EC. MOCANU CAMELIA-DOMNICA  


