
 

CABINET MINISTRU                                       

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                         O R D I N 

privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice  

susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale 

„secţie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat 

 

          În temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) și ale art. 94 alin. (2) din Legea educației 

naționale nr.1/2011, cu  modificările şi completările ulterioare, 

al prevederilor Acordului interguvernamental franco-român de la Bucureşti, din data 

de 28 septembrie 2006,  

în baza prevederilor art. 22, alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu 

modificările și completările ulterioare,   

 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

emite prezentul ordin: 

 

 

Art. 1  Elevii din secţiile bilingve francofone, care fac parte din Proiectul “ De la 

învăţământul bilingv către filierele francofone “ şi care au un orar specific de cursuri în limba 

franceză şi de discipline non lingvistice predate în limba franceză, au dreptul de a obţine  

menţiunea specială „secţie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat. 

 

Art.2   (1) Pentru obţinerea menţiunii speciale „secţie bilingvă francofonă” pe diploma de 

bacalaureat, elevii din secţiile bilingve francofone trebuie să susţină şi să promoveze  

următoarele probe specifice:  

           (a) Proba anticipată;  

           (b) Proba de evaluare a competenţelor lingvistice în limba franceză; 

           (c) Proba scrisă la disciplina non lingvistică studiată în limba franceză. 

(2) Elevii din secţiile bilingve francofone susţin proba anticipată la sfârșitul clasei a XI-a, iar 

proba de evaluare a competenţelor lingvistice în limba franceză şi proba scrisă la disciplina 

non lingvistică studiată în limba franceză, la sfârșitul clasei a XII-a. 

 

Art. 3  (1)  Probele specifice susţinute de elevii secţiile bilingve francofone, în vederea 

obţinerii  menţiunii speciale „secţie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat,  se 

organizează şi se  desfăşoară conform metodologiei  prevăzute în Anexa 1, care face parte 

integrantă din prezentul ordin.  

(2)  Precizările  privind evaluarea elevilor la proba  anticipată a  examenului de bacalaureat 

susținut de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale “secție 

bilingvă  francofonă” pe diploma de bacalaureat  sunt prezentate în Anexa 2, care face parte 

integrantă din prezentul ordin. 

(3)  Temele din programele de bacalaureat pentru disciplinele la care elevii susţin probele 

specifice, în vederea obţinerii menţiunii speciale „secţie bilingvă francofonă” pe diploma de 

bacalaureat, sunt prezentate în Anexa 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. 



        

Art. 4  Elevii care nu susţin sau nu promovează proba anticipată la sfârșitul clasei a XI-a, nu 

pot participa la  probele specifice ale bacalaureatului, care se susţin la sfârșitul clasei a XII-a,  

şi  nu beneficiază de menţiunea specială „secţie bilingvă francofonă” pe diploma de 

bacalaureat.  

 

Art. 5   Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul şcolar 2012-2013. 

 

Art. 6   La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului educației, 

cercetării, tineretului  și sportului  nr. 5217/2010 privind organizarea și desfășurarea probelor 

specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii 

speciale ”secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 746 din 9 noiembrie 2010. 

 

Art. 7  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Art. 8   Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Direcţia Generală 

Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali, Centrul 

Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de 

învăţământ implicate  duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
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