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Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Învățământ
„SPIRU HARET” și Federația Educației Naționale doresc să vă supună atenției o
problemă deosebit de importantă cu care se confruntă sistemul educațional românesc și
care trebuie soluționată în regim de urgență, în interesul învățământului și al
beneficiarilor săi primari – elevii. Ne referim la organizarea examenului de bacalaureat.

În cuprinsul Legii educației naționale nr. 1/2011, una dintre puținele reglementări benefice
sistemului este cea referitoare la bacalaureatul diferențiat. Astfel, potrivit art. 77 alin. (4) din
actul normativ menționat, proba E scrisă, de evaluare a competenţelor formate pe durata
învăţământului liceal, cuprinde, pe lângă proba scrisă la Limba şi literatura română – probă
comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările (la care se adaugă, după
caz, proba scrisă la Limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi
specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale) și două probe
scrise, diferenţiate în funcție de profil și filieră după cum urmează:

- pentru profilul real din filiera teoretică: matematică + probă transdisciplinară din ştiinţe: fizică,
chimie, biologie;

- pentru profilul umanist din filiera teoretică: o limbă de circulaţie internaţională + probă
transdisciplinară din geografie, istorie, ştiinţe socioumane;

- pentru filiera tehnologică: probă scrisă disciplinară specifică profilului + probă transdisciplinară
specifică domeniului de pregătire;
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- pentru filiera vocaţională: probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului ori
specializării + probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării.

Reglementarea vine în întâmpinarea dorințelor elevilor, ale părinților acestora și ale cadrelor
didactice, care au militat pentru susținerea examenului de bacalaureat la disciplinele pentru
care elevii au optat în cursul învățământului liceal, iar nu la obiecte pe care nu au fost interesați
să le studieze și nici nu aveau cum, având în vedere profilul unității de învățământ. Din păcate,
examenul de bacalaureat nu se va putea desfășura conform prevederilor Legii educației
naționale decât în anul 2016, deoarece la art. 361 alin. (3) lit. c) din actul normativ menționat se
prevede expres: „examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile
prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar
2012-2013”.

Domnilor Președinți, cu toții am fost martorii rezultatelor dezastruoase de la bacalaureat de anul
trecut. Nu există nicio perspectivă de a avea rezultate mai bune în acest an, în condițiile în care
chiar elevi excepționali, participanți la concursuri și olimpiade internaționale, nu promovează
examenul de bacalaureat datorită probelor la disciplinele din afara profilului. Acești elevi, care
ne reprezintă în mod exemplar peste hotare, sunt în situația de a nu-și putea continua studiile
datorită unui sistem de organizare a examenului de bacalaureat care nu corespunde realităților
din sistem și cerințelor beneficiarilor primari ai învățământului.

Față de această situație, apreciem că se impune, în regim de urgență, modificarea sistemului
de organizare a examenului de bacalaureat, prin aplicarea, începând cu anul 2013, a
prevederilor art. 77 alin. (4) referitoare la proba scrisă E, astfel încât, pe lângă proba scrisă
comună de Limba şi literatura română (și, eventual, proba scrisă la Limba şi literatura maternă),
să existe și probe scrise diferenţiate în funcție de profil și filieră. Apreciem că o asemenea
măsură este de natură să vină în sprijinul elevilor și justifică modificarea/completarea Legii
educației naționale prin ordonanță de urgență.

În speranța că veți da curs prezentei, vă mulțumim anticipat și vă asigurăm de întreaga noastră
considerație.
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București, 3 iunie 2012

EXECUTIV

PREŞEDINTE

F.S.L.I.

Simion HANCESCU
Constantin CIOSU
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F.E.N.

PREŞEDINTE

F.S.I. „SPIRU HARET”

Marius Ovidiu NISTOR
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