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A MINISTERUL 
• EDUCAŢIE! 

Către 
Unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj - nivel LICEAL 

În atenţia doamnei/ domnului director 

În vederea organizării şi desfăşurării simulării judeţene a probelor scrise ale 
examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2022-2023, pentru elevii din clasele 
terminale, vă transmitem următoarele informaţii: 

Calendarul simulării judeţene a examenului naţional de Bacalaureat 2023: 
• 06 februarie 2023: Proba scrisă E.a) - Limba şi literatura română
• 07 februarie 2023: Proba scrisă E.c) - Proba obligatorie a profilului (Matematică

sau Istorie)
• 08 februarie 2023: Proba scrisă E.d) - Proba la alegere a profilului şi specializării
• 17 februarie 2023: Comunicarea rezultatelor

Probele din cadrul simulării judeţene a examenului naţional de Bacalaureat 2023
vor începe la ora 9:00, moment în care în fiecare sală de examen se deschid plicurile 
sigilate cu subiectele multiplicate. 

Accesul elevilor în sălile de clasă este permis până la ora 8:30. 
Timpul destinat elaborării lucrării scrise este de trei ore din momentul în care s-a 

încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. 
Rezultatele obţinute la simularea judeţeană a examenului naţional de Bacalaureat 

nu se contestă, nu se afişează şi nu sunt făcute publice. Acestea sunt analizate la nivelul 
fiecărei unităţi şcolare în care s-au desfăşurat aceste simulări prin discuţii individuale cu 
elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului 
profesoral în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor 
şcolare. 

Unităţile de învăţământ liceal elaborează şi transmit la Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj un raport care include un plan de acţiune cu măsuri de monitorizare, control 
şi remediere a disfuncţiilor la învăţătură (acolo unde se impune), conform PO-ISJ-DJ-42 

privind organizarea şi desfăşurarea simulării judeţene a Evaluării Naţionale pentru elevii 

din clasa a VIII-a şi de organizare şi desfăşurare a simulării judeţene a Examenului Naţional 

de Bacalaureat pentru elevii din clasele terminale, 2023. Raportul va fi transmis pe adresa 
de email bac@isjdolj.ro. până la data de 06.03.2023. 

Raportul va include şi o analiză comparativă realizată la nivelul unităţii şcolare 
privind diferenţa dintre mediile de la clasă ale elevilor (perioada septembrie 2022 
ianuarie 2023) şi mediile obţinute la simularea judeţeană a examenului de bacalaureat 
(februarie - 2023), conform modelului din Anexa 1. Analiza se realizează doar pentru 
disciplinele de examen studiate în anul şcolar 2022-2023. 
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