
PROGRAMA BAC 2020 
CONŢINUTURI RECOMANDATE  

(pentru toate specializările) 

NOTE:  
1. Pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor şi a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programă, se 

recomandă să fie utilizate conţinuturile din listele de mai jos  
2. La alegerea temelor şi textelor pe care se va lucra se va avea în vedere corelarea lor cu profilul şi 

domeniul de specializare al fiecărei clase. 
 
TEME  
Se recomandă ca activităţile de învăţare, în clasele a XI-a şi a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, să 
fie proiectate şi realizate în contextul următoarelor teme: 

DOMENIUL PERSONAL 
Viaţa personală (educaţie, stil de viaţă, comportament social, strategii de studiu, opţiuni pentru carieră, 
hobby-uri); 
Relaţii interpersonale / inter-umane / profesionale, viaţa de echipă; 
Universul adolescenţei (cultura, sport, timp liber). 

DOMENIUL PUBLIC 
Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice, ştiinţifice, tehnice, ecologice, strategii de utilizare a 
resurselor); 
Tinerii şi viaţa comunitară; 
Democraţie, civism şi drepturile omului; 
Mass-media. 

DOMENIUL OCUPAŢIONAL 
Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional; 
Aspecte teoretice şi practice ale specialităţii; 
Locuri de muncă, echipamente, activităţi, operaţiuni, comportament profesional, deontologie profesională;  
Produse şi servicii, calitatea serviciilor / produselor. 

DOMENIUL EDUCAŢIONAL 
Descoperiri ştiinţifice şi tehnice; 
Viaţa culturală şi lumea artelor; 
Patrimoniul socio-cultural european; 
Repere culturale ale spaţiului lingvistic respectiv – trecut şi prezent. 

FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII: 
Se va avea în vedere achiziţionarea şi exersarea cu precădere a acelor funcţii comunicative ale limbii (acte de 
vorbire) din lista de mai jos care sunt specifice domeniului de specializare. Funcţiile comunicative ale limbii 
(actele de vorbire) vor fi exersate oral şi în scris, atât în registrul formal, cât şi în registrul informal, în 
contexte relevante pentru viaţa socială şi pentru domeniul profesional de specializare. 
Pe parcursul claselor a XI-a şi a XII-a liceu teoretic şi vocaţional se vor achiziţiona şi utiliza, în funcţie de 
necesităţi, următoarele funcţii comunicative ale limbii (acte de vorbire): 

- A solicita şi a oferi informaţii legate de completarea unui formular 
- A solicita şi a oferi informaţii despre produse şi servicii (inclusiv despre costuri, preţuri, etc.) 
- A solicita şi a oferi informaţii despre fenomene, evenimente, experienţe, acţiuni şi activităţi profesionale 
- A formula comparaţii între caracteristici ale unor persoane, obiecte, locuri, fenomene, activităţi, 

evenimente, procese 
- A exprima şi a argumenta refuzul de a face o acţiune  
- A solicita şi acorda / refuza permisiunea de face ceva 



- A utiliza formule adecvate contextual de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei conversaţii (inclusiv 
telefonice) 

- A întrerupe în mod politicos 
- A solicita şi a da instrucţiuni 
- A solicita şi a da sfaturi 
- A solicita şi a formula propuneri, sugestii 
- A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul  
- A corecta / încuraja / avertiza pe cineva 
- A convinge, a determina cursul unei acţiuni 
- A exprima acordul / dezacordul cu un curs de acţiune 
- A caracteriza persoane, fapte, acţiuni  
- A compara stări, acţiuni şi fapte prezente cu cele trecute 
- A formula concluzii 
- A exprima obligaţia / necesitatea / interdicţia de a face ceva 
- A exprima diverse grade de certitudine/ incertitudine 
- A exprima condiţii 
- A exprima cauze şi consecinţe 
- A exprima intenţii, dorinţe, preferinţe 
- A exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere, îndoială, îngrijorare, temere 
- A exprima o hotărâre sau o promisiune 
- A exprima opinii / puncte de vedere personale 
- A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale 
- A solicita opinii / puncte de vedere personale 
- A exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un punct de vedere 
- A exprima şi a motiva acordul / dezacordul faţă de opiniile altora  
- A contrazice opiniile altora 

- A cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui mesaj 
- A cere şi a da detalii şi explicaţii 
- A solicita repetarea  şi reformularea 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII: 

Categoriile gramaticale enumerate la acest capitol aparţin metalimbajului de specialitate. Terminologia 
elementelor de construcţie a comunicării nu va face obiectul unei învăţări explicite. În cadrul activităţii 
didactice nu se va apela la conceptualizarea unităţilor lingvistice utilizate în situaţiile de comunicare. 
Structurile gramaticale de mai mare dificultate, dar necesare pentru realizarea unor funcţii comunicative, nu vor fi 
tratate izolat şi analitic, ci vor fi abordate global. Elementele de gramatică se vor doza progresiv, conform 
dificultăţii lor şi nevoilor de comunicare, fără a se urmări epuizarea tuturor realizărilor lingvistice ale categoriilor 
gramaticale enumerate. Vor fi avute în vedere cu precădere acele structuri lingvistice care sunt specifice 
discursului specializat, în funcţie de domeniul de specializare. 
 
Pe parcursul claselor a XI-a şi a XII-a liceu teoretic şi vocaţional se recomandă ca la Limba modernă 1 
şi la Limba modernă 2 să se opereze cu următoarele elemente de construcţie a comunicării: 

Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive defective de număr, substantive colective 
Adjectivul: comparaţia intensivă, structuri care utilizează comparativul 
Articolul: articolul zero, omiterea articolului, cazuri speciale de utilizare a articolului 
Numeralul: numerale ordinale, numerale fracţionare, numerale multiplicative 
Verbul: timpuri verbale perfecte; diateza pasivă directă şi indirectă; verbe modale; construcţii cu 



infinitivul şi cu participiul, funcţii sintactice ale participiul trecut  
Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime şi aproximare; grade de comparaţie 
Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de poziţie, de mişcare; conjuncţii; locuţiuni  
Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condiţională; corespondenţa timpurilor; vorbirea directă / indirectă 

 
Pe parcursul claselor a XI-a şi a XII-a liceu teoretic şi vocaţional se recomandă ca la Limba modernă 3 
să se opereze cu următoarele elemente de construcţie a comunicării: 

 Substantivul: plurale neregulate, substantive defective de număr 
 Articolul: hotărât, nehotărât, posesiv, omiterea articolului 
 Adjectivul şi adverbul: grade de comparaţie neregulate 
 Verbul: aspectul continuu, diateza activă / pasivă 
 Cuvinte de legătură: prepoziţia  
 Sintaxă: fraza condiţională; corespondenţa timpurilor 
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