
Bacalaureatii au intrat in banci
4459 de absolventi de liceu din judet au intrat de ieri, in " focurile " examenului de bacalaureat. Pentru
prima proba orala, de limba si literatura romana s-au inscris 4042 de elevi, iar o parte dintre acestia,
aproximativ 2000, au fost programati pentru ieri sa sustina examenul, pentru ca restul sa intre astazi in
banci. " Din cei 4459 de candidati, peste 550 fac parte din promotiile anterioare anului 2008, iar dintre
acestia, 290 au terminat invatamantul la zi, 139 la seral, iar 145 la frecventa redusa. La nivelul judetului,
au fost stabilite 12 centre de examen ", a explicat Dorel Baila, purtator de cuvant in cadrul Inspectoratului
Scolar Judetean (ISJ). Potrivit calendarului examenului de bacalaureat, probele orale vor continua pana
joi, iar prima proba scrisa, cea la limba si literatura romana se va desfasura in 27 iunie, urmata fiind de
limba si literatura materna, in 30 iunie. in 1 iulie are loc proba obligatorie a profilului, o zi mai tarziu, o
proba la alegere din aria curriculara corespunzatoare specializarii, iar in 3 iulie, o proba la alegere dintre
disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzatoare specializarii. Rezultatele vor fi afisate in 5 iulie
si tot in aceeasi, cei nemultumiti vor depune contestatii. Afisarea rezultatelor finale va avea lor in 9 iulie.
Apa si securitate la bac
 Pe de alta parte, temperaturile ridicate din ultimele zile si cele care se anunta in continuare " i-au pus in
garda " pe reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean, care au luat o serie de masuri pentru ca
examenul de bacalaureat sa nu fie " afectat " de canicula. " Duminica a avut loc o sedinta de instruire cu
presedintii de centre, iar vineri s-a desfasurat sedinta de tragere la sorti a comisiilor din centrele de
examen. Comisia judeteana a sugerat ca salile in care se desfasoara examenele sa nu fie dintre cele expuse
la soare si de asemenea, sa existe apa, atat pentru profesori, cat si pentru elevi, in salile in care au loc
probe orale ", a adaugat Dorel Baila. in plus, in fiecare centru de examen vor fi prezenti un cadru
medical, precum si o persoana autorizata care sa asigure o stare linistea si ordinea in zona centrului de
examen. De asemenea, se vor evita in aceasta perioada, interventiile la reteaua de electricitate, astfel incat
sa se asigure in permanenta alimentarea cu energie electrica. Totodata, este interzis protocolul din partea
elevilor pentru profesorii examinatori.
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