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IN ATENTIA CANDIDATILOR
♦ Accesul candidatilor in sali este permis pe baza unui act de identitate (carnet de elev, CI, certificat de nastere) in
intervalul 8,00 - 8,30
♦ Proba incepe la ora 9,00
♦ Art.9. - (1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane,
rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de
depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.
- (2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de
bacalaureat în acest scop nu vor fi primiți în examen.
- (3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă în sălile de examen asupra lor, în
obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile
de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări,
rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
- (4) Se interzice candidaţilor să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau
încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile,
căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la
rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru
comunicare între candidați sau cu exteriorul.
- (5) Candidații care încalcă regulile menționate la alin (3) și (4) vor fi eliminați din examen, indiferent
dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu și indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți
candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.
- (6) Încălcarea regulilor menționate la alin (3) și (4) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații
respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea
recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de
evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele
două sesiuni ale examenului de bacalaureat.
♦ Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sala si niciun candidat nu poate
parasi sala, decât daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia.
♦ Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat
distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.
♦ Înscrierea numelui candidaţilor în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe
colile tip, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise.
♦ Pentru elaborarea lucrarii scrise, candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru
executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele „Matematica”
si „Geografie”, candidatii pot sa utilizeze instrumente de desen.
♦ Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe foaia tipizata iar solutiile scrise pe ciorne sau pe testul multiplicat nu
se iau in considerare
♦ Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontala. În cazul în
care unii candidati, din diferite motive, doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc
alte coli tipizate.
♦ După rezolvarea sarcinilor prevăzute în subiect, elevii predau asistentilor foile tipizate si completeaza toate
documentele necesare
♦ În cazul în care un candidat refuza sa predea lucrarea scrisa, acest lucru se consemneaza într-un proces-verbal si
atrage dupa sine eliminarea candidatului din examen.
♦ După prezentarea prevederilor metodologice anterioare de catre asistenti, candidații vor semna un procesverbal prin care atesta faptul ca au luat la cunostinta, că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3) și (4) are
drept consecință măsurile menționate la alin. (5) și (6).
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